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Que os governoS existentes serno abolidos agfti cio que .a libe-r-
d:1 e,. à -e -gualdade e a fraternidade nao sejima por mis tempo vã# 

-palavras, enfio realidades.viverites; que thdas as fórrnas de governo 
cusaiadas até então tem sido fóripas deoppressao e devem ser subs , 

 tituidas por. TIONThS: method6s de -organisaçlW, sZo. cousas perfeita-._ 
• ; .. ,demonstradasi para os que•pensarn desapaixonadamente e isã,(.. 

Jr temperamento revolucionados. Pura dizer E% verdade não se agi ` 

essita ser gfandc inovador, para chegar áquella coneinstio • es .vicios 
os governos existentes.e a impossibilidade de ós reformar, são de ;  

a ialasioadeompagteeinatils etpnar:rqtouse j• ,p) ornsstaems sepianssgarranddese:pdeiiffi.eeebuild:deas.  u1 

lia 
bservador imparcial. A ideia de acabar com os governos surge, fal, 

nomentos em que os governos começam a desfazer as suas prosarias
ibras, cotrlo castellos de cartas a m ante o impulso revoluelenario d'u 
ovo. Tal se viu claramente em 1848 e .1870 em França. -. 

O objecto final d'innit revoluçie-da'elasse média é derrtibar um 
overno. Para nós destruir um governo é SÓ o começo da revuláçâo 
Leal.. ma vez sena timoneiro o inaehinisme de Estado, em desor. 

ito dos defensores do capital, entào é quando vós temos que reun. 
anisaçA» a gcrarchta burocratica que o sustenta e derrotado o exer, 

r a grande obra de destruir as institui0'es que perpetuam a esera-
a. politica e ' economica. Assim se adquire a possibilidade dia 
brar, de actuar livremente. Que devem fazer os revolucionários? 
1 A esta questiM só nós respondemos: Nilo mais gove2'1408 : o que 
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1- eve,ihos ref,lisar 	o principi, anarchsia. Tocks os damais- dizem : 
consr`tu'unros um governo ret:ducionario. OS que ta! dizem só diferem 
na fórale que se deve dar ao governo chamado revolucionário. Al-
guns desejam que seja eleito pelo suffragio Universal no Estude Ou 
no munieípio; outros quer6in dietadura revolucionaria. 

Um governo revolucionado! Eis aqui duas palavras que soam 
rudetneute a todos os que sabem o que é a revolução social e o.que 
significa o principio do governo, duas cousas que se contradizem, 
que se destroem. Ternos visto bastantes governos despoticos, por-
que o despotismo é a essencia de todos os governos, porque se cot 
locara sempre ao lado da reacção e em frente da revolução; poréin 
játnais temos visto uni governo revolucionaria por uma razão muito 
simpies. Porque a revolução, synonirno de desordem, de destruição,. 
de anniquilamento das mais venerandas instituiçães, eia uns quen-
tes dias de violenta demolição da proPriedade-estabelecida, da sup- .. 

 pressão . de castas, da rapida transformação das idéias correntes de 
moralidade, ou mento r da hypocAsia que a - substitue, 'de liberdade 
individual e acçi'io espentanca, é.a negação terminante, a'opposição' 
precisamente do governo, que por sua vez significa a ordem estabe-
lecida, a coneervaçrto daè instituigóes existentes, a negação da ini-
ciativa e acçi'm individtiaes. 

E sere devida ouvimos constantemente ti11ar d'esse ropho ; 
 _ branco, come se urn e.o.i,-ertio revolucionado fossá a :comia maia a 

tural do mundo UM coa:intim' tao éonheeida Como a Fonarchia. ..,.? 
. itnperio ou o papado. 	 - 

Que os levolueionarios, ao serviço, da classe média pregUe 
tal ideia, é cousa faeil de comprehender,.pois já sabenros ó que elle 
entendein por revolução. Tudo se reduz a remédo de republica bur 
gneza e á posse dos empre,gos lucrativos, antes, reservados aos mo 
berehicos. 

Quando muito, implica a separação da Egreja do Estado e po 
compensação o concubinato de ambos, á Co -ntisicação dos bens eele: 
siasticoa, em beneficio do Estado, e sobre tudo em beneficio dos f 

'toros administradores da riqueza publica. Porém que os socialista:ti 
revolocionarios se convertam em apostolos d'aquelia ideia, só se pód 
explicar de deus modos; ou os que a acceitain estão embaidos pelo 
prejuizos da classe média, que bebem inconscientemente da litterat 
tura e sobretudo da historia escripta por aquella classe com o esp;s: 
rito de servidão legado por muitos seculos de escravidão, e portant 
não podem imaginar a possibilidade de serem verdadeira -mente I 
vreti, ou 1111,0 dcse,j'ain semelhante revolução, ainda que tenham es 
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;palavra constantemente nos labias; e:querem, ou contentam-se, em 
resumo‘com unia simples imitação das actuaes instituiç3es c'orn a 
cOndição de gosar do poder e acharem-se nutis tarde preparados 
para amordaçar o povo tão depressa como seja precisç , . Estes 
'mos combatem hoje os governos porque não podem occupar o seu. 
legar. 

Não discutiremos com-taes gentes; nós só pudemos fazei-o com 
gen' honradamente sustentam urna opinião. 	 - 

Começaremos pela primeira das duas firmas de governo retro
lucionaric,, isto é pelo governo de eleição popilar. 

Supponhanmsstruida a autoridade,:  roonarehier ou republi.' 
e cana, e vencido o exercito dos defeusores do capital : s agitação es-

tende-se -por toda a parte e todo o mundo se oecupa dos negocios 
pnblieoa; ninguein quer ficar atraz; ha urn vivo dcse,j6 de marchar 
adeante.. surgem . 3 -1101TA ideias e can/prebende-se a necessidade de-. 
operar mudanças proinndas, serras e decisiva_ s, E' preciso Obrar, e0-..- 
ineçar sem demora o trabalho .  de demolição afim de deixar o canii; 
nho -  dese.mbaraçado á nova vida. Porém, que se trata de. faze‘? . . 
Convocar o eleiçi5es,'eleger unigoverno íniroediataniento:0,. - 

 ;depoia confinr-lhe, o trabalho 9 ,-1.3 tedá? e cada um. de nós dever+a , 
 realisar por $1.18 

,Isto 4 o que fez Falis depois' do - 18 de Março -de 1871. 
sernpre,recordarei, _diz um amigo nosso; agirei:o...a instantee,beliasi. ,- 

os.4e- emancipação. Salii .de minha casa para assistir ás renoi&a.: 
ocenprivain'Paris 4'ran ao ontro'extreMo. Cada inn-

disciitia os negocios publices, Ioda a prevençà o:pessoal tinha. sido 
esquecida; ninguem se:Occupava de comprar e vender, todos se acha-
varri dispostos para' marchar em corpo e abria para o futuro: - -Alguns 

„capitalistas, levados do enthusiasmo"ge•al, saudaram com prazer o 
começo -d'uma, nova existencla. Be temos -.rue fazer a revolução 
dal, 	.façamOl-a quanto antes•;, ponhanws tudo tm communu, nós 
estamos dispostos. 	estavam os elementos_ da revolução -; truin á 
que havia que fazer. surgiu *daecçà(). popular,. Quando á noite voltei 
a -minha casa disse: Depois de tudo, a humanidade e grande! Nós 
nela o comprehendemos ; tem, sido sempre ecdumniada I Então chega-
raro as eleiçi'íes, nomearam-se os -membros da Communit e o poder 
do enthusissioo, o zelo.pela acção foi,se extinguindo pouco a pouco. 

Cada qual voltou ás suas fainaá dia•ias, dizendo: Agora já 
;08 iga governo honrado ; deixemol-o obrar». Já. sabemos. o que 'se 

passou depois. 	- 
Em lugar de obrar por si, em vez de marchar sempre ávante,. 



á 

em vez ele entrar por completo em uma nova ordem .de cousas, o 
povo, contii«lo no seu governo, abandonou toda-a iniciativa. Essa 
foi a primeira consequencia, u res,d'ado das eleiçNes. Que faria uru 
governo investido com a confiança d)..,,todos? 

Jáinais houve eleiçi)es mais livres que as de março de 1871. 
) mesmos adversarios da Commuua o tem reconhecido. Jilmais o 

corpo eleitoral se sentiu mais fortemente.impulsionado pelo desejo, 
de collocar os molhores homens no poder, os homens do futuro, ott 
revolucionarios. E isto foi o que succedeu. TodoS os revolucionarios 
de renome foram eleitos por formidavel maioria; jacobinos, bien.; 
quistos, internacionalistas, as tres facçrics revolucionarias estiveram 

preSentadas no conselho eommunal; 
Impossível que eleição alguma ,produza um governo melhor. 
Já conhecemos os resultados. Encerrados no Hotel de Ville 
u.s'trucçZieS pura obrar da,ceordo com as fôrmas estabelecidos 

por governos anteriores; aquelles ardentes revolucionaries, aquelles 
reformadores acharani-se impossibilitas algumaos de fazer algua cousa 
boa, al , ;:t.ima cousa de prorveito. Com  toda a sua boa vontade e todo 

'olor fiem mesmo sottbrain organisar a defeca de: Paris. 
Certo que hoje - :;:wna:se a culpa aos homens, aos individuo'sí . 

 porém 	taram estes zi eania 	catastróphe, í:3(34U o rue 
applictdo. 	_ 

De feito, o suffl-ogip universal .qnando 	pôde: quando ,  
,.muita-produzir uma asseMbléa que represente as Correntes de opi-
niâo ebtre .  o povo em itP.a dado momento, e isto nos começos d'arria 
revofbç'iin e geralmente urria vaga ideia, porém i ttn vaga, do que 
ha que fazer, se se tem em, conta o comi se tem de faztl-p. Ah! se 
a maioria da nação ou do município fosse capaz 'de eumprehondco 
entes do moVimento o que deJeria.fazer t'ào depressa coroP feia der- - 

 rubtido o governo! Se este sonho dos utopistas podc,see ser 7calisadó, 
unea se teriam feito evohiçô'es stingrentas; a vontade da maioria 

fwile, uma ver, manifestada, bastaria para que fosse acatada de. 
bons grado. Porém nao é assim corno fks cousas succeder). 

poesivei que a revoluçào surja sem um conhecimento, prévio 
geral, e os que teem uma ideia clara do que. devem fazer, no dia Se, 
guinte ao da insurreiçi'io, CCITIpeill hoje uma pequena minoria. A 
Massa do povo só tem uma ideia geiial do que desejaria ver reali.. 
sado, sem saber corno tem de obrar para consegur os seus fins, 
-sem ter consciencia exacta do cominho que. tem que recorrer. A 
kçAo pratien só W.? encontra, só,chega a ser patente e clara quando 
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mudança de cousas já tem começado; será o produeto da mesma 
revoluçto e da acção popular ou não será nada. 

A intçlligencia d'uns quantos é absolutamente incapaz de achar 
aquellas solurdes que s‘unente podem surgir da vida geral do povo. 

Tal é a situação que se reflete nas corporações eleitas pelo sof-
fragio '.inda n'aquelias que não tem todos os vícios inherentes aos 
governos representativos em geral. O pequeno numero de homena 
:que representam aideia revolucionaria da época vecin-se cohibidos 
:ou pelos representantes das eseólas revolucionarias do passado ou 
;peles da ordem de cousas' existentes. Estes homens cuja presença 
áto mio do povo é tão neeessaria, precisamente nos dias de revolta, 

d..e difundir' as suas ideias, pôr as massas em movimento 
:dentolic promptamente as , instituições, caducas do nassado, veein-se' 
o»igadoS a deterem-sé em um salão qualquer a discutir, era umu 
niaitrr eittenço da que imaginam, para arrancar aos moderados 
furna concessées õt; para convencer :os ronceiros: sem comprehen- 

erem que só ha um meio de fazer acceitaveis as novas ideias, que 
. p â1-.as_.immediatarriente em , pratica, Osoverno converte-se assim 

parintnentarismo ema todos os seus vicios, -e longe de Sor um g& 
-.vorno revolueionario _troca-se no maior obstaculo da, revolução; pelo_ 

o_Povo 	irmo vê iruadiatainente impe:Ilido a depCr os seus eleitos 
e dia anterior:Y:1ra este ultimo já não é fedi a tarefa.: O novo go . . 
cato !s-enterse. etiatnado 	organisar por completo unia - nova -admi- 

nistração -e a ditar regras para, se, fazer obedecer e ngo póde-cie 
Oo-álgtitn mostrar-se bei-18410 colo os novos "etc-  sejoa do povo. kit:, 

cioso de se manter no poder, reveste-se de toda força de que e 
:_.japaz'uíria instituição que não tem tido teinpo de !.11iir em senil de .- 
e4mposição. Recorda-se então de 9f)pôr .  força á força e só ha um 
frigia de o destruir: ;negar em armas e fazer outra vez a revolução 
afie: de anular aquelles mesmos em quem o, povo depositava todas 

es tranças: . 	 - 
este ponto os dementes revolucionarioa dividern-se. - Depois 

e-  terem perdido um tempo precioso em vir a um aceordo com os 
idverearios, chega o momento em que se perde a energia por dis-
seiiçes internas entre os amigos do novo governo e os que sentem 
neeessidade de eliminal-o para continuar a obra revolucionaria. 

E tudo isto sem se ter comprehendide que uma nova vida re-
quer novos methodos, que não é apegando-se ás antigas firmas que 
se faz urna revolução. _ 

Tudo por não cornprehender a incompatibilidade do governo 
com a revolução, pois em qualquer firma que se apresente um ó 



gação tern 	te'da outra, e que fóra d prim. pio 
a revolução ossivel! . 

(infla de no-,' 
adura revo- 

. 
'Os perigos a que urna revolução  está exposta, 	Ir -30.• 

guida da direcção d'um governo de eleição popular, são tan'eXI'dètrw.. 
tes qtie uma escéla inteira no revolucionados tem renunciado Aquell* 
Ideia.' Entendem ditos revolucionados que é impossível que uto ,  povo 
insurrecionado se lhe dê por meio do suffragio 'malversai, uni 
que uno represente o passado e que .  não ate de pes e Mãos O p' 
prOisamente nos momentos em que é Mais'necessariq lever:a- cal 

. iffuneliBo trabalho de regeneração eeonomicaf, polltica o moral ktie 
11,3$ designa,mos cora o nome da Revolução &ciai. Rechag.atn;PPI; 
_a ideia &um governo legal, pelo menos durante o te:upo que dur 
inctii 

 
contra . a legalidade, e invocam a Dictadura revolucionktioi.Z. 

«0 partido, dizem, que logra derrubar um governo deve ~1. 
seu posto pela .  força. Deve, portanto, apoderar- se'dbt;tist«10; 

 roceder revolucionariamente; tomar a3 medidas necessarias para 
umphi> do levantamento. o deMolir as antigaS 

Oes a par que organise a defesa do paiz. E.virra os ,que`zão - r4.eó;., 
 nheçarn seu poder, sua aucto.ridade, não deve hanei:•mais:qttf3'.a -*ki;. 

ibetina;:  para os que, capitalistas ou trabalhadores, recusem 'obed0;; 
ema ás ordens que dite afim de regular.o progresso da revolti 
tan)bern a guilhotina e sempre a guilhotinar, 

Tal a logica dos Robespierres em embrião, 	que aél 
eordarn das ultimas soerias do grande drama do'se-c: lo passaso. 

Para nós, esse somos anarchistas, a dictad:tra de tr ais.  
ou de um partido--no fundo são urna e a mesma cousa----tem 
finitivamente sob-julgada. Sabemos que uma Revolução Sociai nãO 
póde se r dir igirk nem por um só homem nem por hma só organisa
ção; sabetTIOS que, revoluçào e governo são iizèompstiveis, t r in sola_ 
precisa anniquitar o outro não importa o nome que se dê ao 	rio; 
ditadura, parlamentarismo ou monarehia; sabemos ii alinerixe élrte 
a força e o valor do nosso partido- consiste u'esta formulafunda 

precisamente o mesmo que acorre e 
'er» revolucionarin pela qual se declama mias 



sempre a negação termivante'da outra, e que fóra do principio 
&nista não ha revolução possível! 

E' precisamente o mesmo que acorre com outra, firma de go-
verno revolucionado pela qual se declama muito, a dictadura revo-
lucionaria -. 

'Os perigos a que um.a revoiução es tar 	 geris dai.r.att  
guida da direcção dura governo de eleiça popular, 8.9..0 tãe01*re.'. 
tes que uma escóla inteira de, revolucionari 8 tem renunciado Aguei:lá 
ideia. Entendem ditos revolucionados que é iropossivel que -uta po' 
insurrecionado se lhe de' por meio do suffragio uuiversal, uirisoydeUO 
que . coito represente o passado e que não. Ate de pes 
preeisamente noa momentos em que é inais'neeessarkt lerarS 
o . itunienio trabalho de regeneração ecouomica; política e mural qde 

designamos com o nome da, Revolução Sócial. Rechaçam 'polí; 
a ideia d'urn governo legal, pelo menos durante o tempo que dure a. 
curte: contra a legalidade, e invocam a Dictadura revoluciouati 

• ' «O partido, dizem, qUe logra derrubar um governo de ,rriein.oll 
o Seu posto pela força.' Deve, portanto, -apoderai!,.e02'do'..std« 

proceder revolncionariamente; tomar as medidas neéesSarias Pará 
asse-gurar o triumph& do levantamento:o deMolir as antigas ristlt ti 
00B a par que organise a defeza do pais. E ,para os ,que'yillerreeó-•:' 
nheçarn, réu poder, sua auctoridade, não deve haver'maiaque•a•'ki4;. 
/botina ;- para os que, capitalistas ou trabalhadores, recusern'obed4; 
cies- ás ordens que dite Llfan de regular , o prog,resst.} 	reQiiit444 
tombem. a guilhotina e sempre a guilhotina». 	 „, 

Tal 4 a logica dos Robespierres em embrião, dos que eái se 
cordura das nitimaS seenus do grande drama do'secule passado 

Para nós, que somos anarchistas, a dictathira de um indiidua: 
ou de um partido—no fundo são urna e a mesma cousa--tem 
finitivainente sob-jelgada. Sabemos que urna Revolução Social mito 
Ode ser dirigido nem por um só homem nem por tuna só organisa, 
ção; sabemos que revoluçào e governo 8;40 incompa.tiveis,Atze idna_ 
precisa anniquilar o outro tgio importa o torne que se dê ao governo; 
dietadura, parlamentarismo OU monarchia; sabemos finalmente core 

terça e o vah ■ r do nosso partido-consinta u'esta formula funda-4 
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, tal Nudd bom e duradouro se bride fozer como hão sPire ct íni- 
iva do povo e toda a auctoridade tente a 'natal a. Esta a razão 

os melhores entre nós chegariam a ser consideradoS infames 
os ri>inna semana 'se as suas ideias não passassem :pelo cri- 

do povo afira cle as pôr em exeeução e se convertessem em (tire- 
res d'essa formidavel machina que se chama governo, impossibi- 

'tando-se de obrar conforme á sua vontade. 
A dietadura, ainda a melhor intencionada, conduz á morte da 

.levolução.= E todavia mais; a ideia da dictadura é sempre`tr pro-
'dueto insano do fetichismo governamental que juntamente oorn o fe-
tiehismo religioso tem perpetuado a eseravidiio. Eis ,qui o que não 
eeqUe,",e1T103 os algar hastas. 

Po-Mtri não vamos a faltar 	d'estes. FaUèrrios,c dos ìlue, eu_ 
f)  ,QS revoluciOnarios governarnentaes, ir:fluidos pelos prejUizoede 

edueagNo, pensam-  honradamente e não desejam mais qué se di13- 
a a sua atfitode e failinnoS d'elles desde seus mesmos pontos de 

_ta. Ante tudo •permitta.-se-nos fazer Uma chse.rvação gerai. 
Os que 'proclamam a necessidade dictedura n. o comprefien 

em .  gerairridnte que ao sustentar aquelle prejuízo não fazem -Unis 
.cite_ preparar o terreno para o que mais tarde tesa ci.e leval-os &forca 
ou a -guilhotina. Esta é uma das atrirmaç.5es de Sáobespierre que os 
li't;11M admiradores fazian.: bzmii=fl 3 eFitrieeer. Não negava aquelle 

 ire - princípio, porém não .e.4quE.çae as Thin147ss p-Tmauros, di 
•641 	ierani occaeao, Brissoe,84:1•4 diet4d01`. Se, Brissot, o meliante . 	 . 	. 	. 	- 

prombuo, o inunifze mortal da tendencia.egmilitaria popular, o mi- 
s9ravel defensor da 'propriedade depois de ter dito que era mu 
Ir sbip, ,  Brissot teria eseripto com grande prazer,no registro de pre-

de 	Frisa° ós nomes de Marat; de Ile!cert e de todos 
Jacobinos modf,rado3. 	• 

Porém essa re.fereneia, dízeis:data de 1792! N'aqurAla época 
Franga levava já Ires "armes de revoluçto permanente! De feito, 
•ealeza havia sido extirpada, s45 faltava cl ar-lhe o ultime golpe, 

.o certamente foi abolido o regime4 feudal. Sem embargo, ainda neste 
periodo, quando a onda revolucionaria se extendia livremente, 
quando teve muitas probabilidades. de ser' proclamado dictador 
reacionario Brissot. E em 1789? Mirabo;aT,: o grande orador :  Tte 
havia'sido reconhecido chefe supresso, n itonwri que pactuou com o' 
rei vendendo-lhe a sua eloquenuia! 	 s'ao c ■ci homens que 
teriam sido elevados ao poder r'tquelte período, se o povo insurre: 

iado não tivesse permanecido fiel o seu intento de tornar illuso- 
todo o poder ç.'enstituiclo tanto em Paria como nos departamentos. 
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Porém o prejuizo governamental flega de tal modo os que 
'fendem a clietadura que preferem preparar a de um Brissoi ou tún• 
1•Tapoleão antes , que renunciar á ideia de dar um novo amo ao povo! 
no moinerito em que vê partir as suas cadeias. 

Às sociedades secretas do periodo da Restauração e de 1.41a:„ 
Fillipe tem contribuído poderosamente para sustentar o prejuiaa 
dicta.dura. Os republicanos da classe média, ajudados pelo povo , * 
Setani enfie; uma immensidade ele conspiraç5es pára derrubar 
narchia e implantar a republica. Não tinham em c:snta iinsneí" 
transiortnação que se havia operado em França e itnaginavain 

:poi meio duma vasta conSpiração poderiam rim. una quantoa diask 
apear. o rei; tornar posse do poder e proclamar á republica. Parto 
trinta amor levaram trabalhando aquellas saciedactes_setretas,COt¥ 
perseverança e valor heroi -co. Se a republica resultou perfeitament 
natural da revoltrAo de fevereiro de 1848 -foi' devido dquellaseõosit!::::, 
dados, á. sua, 1.1fklpagandA continti.SeralSCUS nobres esforços ar sC 
agora seria impossivel a republ?ca, 	.-;  

SeUs fins aratu então tornar posse_dõ governO-44)stalbli  es  
preseutantes. das sues ideias 120 páder ;  Coustittzindd .urna dieta~ 
republicann..Poréna,. com o poderia suppór-se,,nada 'd5si36,,.s -  
Ço1110 senige..a COT1S41,11'açjsz0 não desterrou, a yealeza..,-é 	tadd:, 
inevitavel das :condi<;'des 	quo as rOuess 	 .ç ' 

-Os conspiradoras preparam a quéda. HaviaM difuncfldó 
trietite aa ideias republicanas. Seus 	 >X$,,O 
seu ideal; Porém o tdtimo esforço; o que acabou definitivaMentepofn, 

burgueza; foi muito mais poderoso, muito inaioque , !.ji,; 
Mie poderia prodUzir uma sociedade secreta, esse esforço noldisjg 
surp,:ili da massa total do povo.. _  

Todos conhecemos ftS cousequeneias. 1) partido quefin 
0;.ado gti .edt. d1 roonarchia foi expulso: dó Hotel de,Yille.. 
ti" que, foram demasiado prudentes para correr os riscos.,dz .tinsa' 
conspiração; poréin mais conhocidos e tambein mais moderadoe,":, 
perando Momento de se apoderarem do poder, °ocuparam o logaP, 
que os: conspiradores tinham pensado (..enquistar ao estrondo:forem,: 
&ave! dos seus eanh3es. Alguns jornalistas e advogados,- oradorei 
eloquentes, que tinham estado trabalhando para ciscarem nome um 
quanto os verdadeiros republicanos preparavam as armas ,para--#: 
córobate ou jaziam nas p•isZ;es. 

.Alguns, tambem muito conhecidos, foram'acIamados pela iitr  
tidão; outros finalmente, impelliratwse a si mesmos, avançararn al 



»cousa e foram scceites só -p 	 nomes represe 
ara rim programma 4coroniodado a todo o mundo. 	. 

Que nâo se nos diga que isto foi devido á nece.ssidade do pen-
samento pratico d'um ramo do partido d'aeção e que os outros pre 
eederam melhor. , 

Não, mil vezes naõ. E' urna lei cume a 'que rege os movimen-
tos _dos astros, que o partido d'aeço permaneça distanciado, 
planto os intrigentoS e os ekarlatãe7 °ocupam- o governo. Estes sãO 
roais "cunheridos r1= inasa que dá o ultimo.  impulso.Al.:-.:ançarn meie 
numero de votos com ou sem listas eleiteraes< pOr aclamação ou me-
-diante. N urna eleitoral, que de reto sempre um modo de eleiçã.o 
taeita' a aclamação popular em um - momento determinado. São• iam.. 
bow £51....,',U,idor5 por todo o tnundo, espe:eialmente pelos»ini;uístis.dW 
reveltrção, que preferem 'elevar os que nada fazem, é assim são aeta ,:' 

--mados como cbefez'os iuiroigos do rnovavento oD'os que Sloindlfc-t-, 
reates ;-lo seu triutupho'. 

p homem que Mais que nenbiun outre encarnou este systetr i, aj 
°de:conspiração, o lioninid que .pagou cota a prisão mu'e outro dia, r?t -, 
seu'etitbuttil3nto .por aquolla 	Bianqui, arrojou aos quatro' veet;`! 
los antes  (ia sua merts? e.atas pahvres, que em Si- mesmas sãu 
Inu programma: Nem dees ?um <1416, , , 

• 

Stipleos r =,te uro goV•o qualtpter póde ser derrubado por--mta. 
sociedaae secreta e que este pede substituir aquele, é um errn,rui,', 
parai tem incorrido todas os orgariis":43es revolueirmorhis que.teei4:' 
tido a sua origem na; cisasse média republicana de França <desde 

Piem ha otitros exemples que dernenstrarn plenamente d 
nossa these. Quentr euthusinsmo, quanta abnegação, qto,tuta perse-
verança tê4TMS ViStO dispeader sociedades secretas republieetb; 
ala 	 -Italie! 

não obsterto todo aquele :rnmensn trabalho, todos vs 
feitós pela ,juventude italiana; ante os quaes empalidece ti' 

da juventude russa, .o mesmo montão de cadaveres &achinados 
'ortaiezas da Atistriã depois de terem -cabido debaixo do cutellõ: 

forca do verdugo, a obra das sociedades serro tas teve por 
succossores e herdeiros a iniserevel classe média e a realeza. 
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Outro tanto tem occorrido na Russia. E diffildi achar na lis-
lorid'urna.,organisação secreta que -  com tão limitados meios tenha 
-obtdo melhores resultados que 6$Alle obteve a juventude russa, 
-juve.ntude. que tem dado prov.as d'unia ercrgia c•dum valor tão po-
&erosos como os do Comité Executivo. Elia fez caliir o poder-dos 
czares-- esse colosso ínvuineravel -- e fez impossível na Russia' o 
governo auctocratico. Sem embargo serão muito estupidos os que 
julguem que o Comité Executivo será, o dono do poder no dia 
guinte áquelle em que a ema de Alexandre III seja atirada ao. rid. 

Outros homens que. se reputam prudentes,.os que se preoccu- . 
parn em crear reputação, emquanto os revolucionarios cavam as suas. 
proprias sepulturas e perecem na Sibéria; outros, os intrigantes, os 
charlatiÍes, os lettrados, -os,jornalistas, aquelles que de vez em queri 
do vertem urna lagrima fugaz nas sepultUras dos heroes e se , con-
fundem com os amigos do povo, esses sito os que oecuparão o poder 
deixando a traz de si os desconhecidos que prepararam a re -volução. 
Isto: inevitavel, é fatal e dão pode ser de Outro modo. Nito são 
as —sociedades secretas nem as organisaçtSes revolucionaríasas guie 
dão o ultimo golpe nos governos. A funcção ou missão- d'agnellas 
preparar o espirito popular para .a revolução e quando as intelligen-
cias estão dispostas e as mais condiçN'es zito fa„voraveis, sobrevem.e 

esforçá, pão precisarãente do grupo iniciador senão da massa 
geral-albeia ii. sociedade ou organisação revolucioiaria. 

Fui 3.1 de agosto de 1870, Paris fn inditre.reritc, ao chamamento 
Ide Blanqui. Qzzatro dias depois proolainava;se quéda, do govei‘no. 
Porém; então já não foram os blanquistas Os priineiros« -á promover' 
o levantamento; foi o povo, a, rurillidit, a que desthionou a botneio 
de dezembro e proclamou aquelles cujes nomes liavíam.soádo em 
seus 'ouvidos dous annos antes. • • - • 

•< 	Quando e revolução está 'prompta. a.estalar, *pando omovt. 
mento está por ns$irn dizer, 	al)bierite,:;3artndo o triumphó ehoga 

'ser.indubitave4 então mil homens novos, Sobre os quaes as socie, - 
 thides secretas não Icem tido influencia alg,uma directa, tomam parte 

tio movimento como as aves de rapina que açodem TIO campo da ba-
talha para levar os despojos das victiinas. Esta inesperada eoopera-
çao a que da o golpe de mifiericordia: Ekgern os seus directores 
não de entre os conspiradores sinceros C irreconeiliaVeis, -  senZ,,ó• de 
entre 03 intil-dogs tanto mais qtauto estrio influídos peta ldera da ne-
cessidade dum chefe. • . 

Os conspiradores que sustentam o prcjuizo44 dictadura, tra-
balham por tOCItO ineoaseion'i:eAnente para <pie s'onfl ini4nigos oçç..upern 



o poder. Porém se o que deitamos dito é verdade ernquanto se re
-fere aos revolueionaríos políticos, é-o ajuda mais . para os que aspe 

ramos a uma revolução mais profunda, a Revolução Social, PromO -- 
V.or o estabelecimento d'urn . -.,,:overno qualquer, uma auctoridade forte, 
obedecida pelas massas, equivaleia impedir e estorvar o prOgresso 
da :revolução. Nada de bom pode fazer um tal governo, ernquauto 
:flue pode cansar immeasos prejuízos. 

De feito, que é O que desejamos? que entendemos por-1:,evolu-
ção? Nh é certamente .urna simples troca de governantes.. E' a 
coMpleta :posse do povo atoda. a riqueza social. E' a aboliçío de 
todas as auc.toridades que paralysam e conteem o desenvolvimento 
da. buinanidade. Porém,•6 por meio de decretos como se•pode re..t 
lisar esta innuensa revolução cconomica? Temos visto durante o td-: 

seeolo o dietador revolucionario polaco Kosciusko, decretar a' 
abOliçi'í.o da escravidão pessotil; porém a escravidrm existia ainda: 
oitenta canos depois de publicado o decreto i. Tambem temos visto 
a. Convenção franceza, a e-:ínve,nção toda poderosa, a TerriVei Coo; 
venção, como dizem seus admiradores, decretar .divisão geral de 

:todas as terra s cornrounaes arrancadas á Aristocracia.-Como muitos 
'este decreto foi lettra morta, porque para o pôr em, execuçilii os 
proprietarios do • campo teriam que fazer urna nova revolução e ai 

"'eNTOblçZ;e:3 'T.14C; se fazem, publieand(J. -  decreto, ‘in.  para .  que :a 
-posse da .riqueza'1361o.povo chegue a ser -  ár n tacto real, é necessa. 
:7rib que:O . :,pov,o possa. obrar livremente., que se emancipe. do espírito 
ti.e:'servidão a:que está tão habituado, que opere .em virtude da saía 
p.rOpria: iMeiativa, avançando sempre sem esperar por ninguein.NO 
òx  Aàoi; rechaça este a dictadura ainda a ',melhor .inspirada, sente 

 que é incapaz do ajudar á revoluçO no toais pequeno detalhe .. 
1x/ is se um governo, ainda 	sei?, ideal e re ve l ue ionar i N  .F3 k3  

f, ;rça. nota ofl'(:írece vantagem aiguina para 3 obra de 
: ,01esti.uição 'que „proseguimo -2, todavia,. offereee menos garantlaspara 
;k:icorganjSa9ão que tem de seguil iiecessariamente o moviments> 
x..e.Y,Dlueonail'io. .23, mudança ceonomica que tem de resultar_ da Re-
.TvoMo- Social será 'tamanha e Qo profunda; alterara de tal modp 
as relati'es4;aseadas. boje na propriedade e a troca, que é impríssi-
vel. que um -ou. varios individues:' elaborem as ffirinas seciaes 
que se icem•de produz'r no futuro. Esta elaboração sei péde 

t Este rieerete foi resolvido a 8 de maio de 1791 e publicadr;S, no do 
thestrió inez e anuo. Se tivesse sido levado a effeito teria de fado aboàflo a Cs, 
eravidk; 



ser  ,efectuada pelo trabalho das massas em geral. Para satis-
fazer a immensa variedade de condicfe'es e necessidades que. hã.o de 
surgir no momento em que seja abolida a propriedade indivídusd, 
necessita-se toda a flexibilidade do talento do paiz;só a wietorktade 
ext•erna oenstituida um perigo para este trabalho organice que de-
vemos realisar e, o que é, peor, seria um motivo de diseordia e luctà 
permanente. E", por tanto, tempo de abandonar essa illusk de go-
Vente revolucionado cuja falsidade se tem demonstrado tantas vezes 
na pratica e que tão cara temos pago. E já teropo de que admitta-
mos o axioma de que 'nenhum governo pode ser revolucionado. 
.Récerdeme-nos da C/louvei:4o, sem e3quecer que sia poucas medidas 
que tivet.am caracter revolticionario não foram roais yie à sancçao 
:de actos ja. realisados pelo povo, que mareha.va ento a frente.de . 

 todos os governes. 
• Como' Vizter finge tem dito no 4eu pittoreseo estylo, Dantoki 

Marat vigiou e impedlitt Douto» c -Marat.mea .  
fie - feí. impellide -por aura VeD por Circeud2in„.a..personi1ics9ito-d4 
elubs des./mio -os e,. dos rebelde.s. Como todos os govert es que a m'‘`• 
ccde.rain ,Srir a seguiram, a COU;;enção só fèi um enorme peso atado 
ges Ités.do povo. -  • • 

Os fáctoa que nos mostra a Itr,ioi ia r o cencibicientés-a'-4d-é 
430» 	In ipe,ssi 	 erná. rc 	14.irintirtdx 
do. que por Il. -. sç...t8;) ; 	t;to..-4v;.dprites, rQtç,i •éi.Mportsivel 
». -teutteidado co- M que nina escóis. qi,ne. 80'de1i-omina socialistit.,~ 
tem niwutes 	governo. Poret'it 
sivol. E' :  que os socialistaS i  cotio - 1.1es mesmos se appelli!lak; 
da Revoliwão uma idei.a-diversit dit por nós.profeSsada. Pará - cif"- 
o mesmo que para t:::.;ds,  os radiosos da classe média, a_.1.-tevelu9? 
Saciai-- c aia negoeio..do futuro, muita►  longe do ser t'ealisadckliojO. ,  - 
0 que pensam - na realidade, o que 'sentem no -fmído .,.é.zima.coisa 
muito differente, o estabelecimento-d'um tx-overne coaio o da.Sui4tv 
e o doa Estados -Unidos com o additamento da apropriaç'ao pelo 
RsÚclo do que engenhos a mente chfonaut serviços pubileOe; 
vente 'entre o ideal de Bismarck e o dos trabalhadores q'tze esPerttin 
.elevar-se, dignidade cie presidente da Repui;lica Noite-siioericant, 

1±..;' um compromisso feito de ante- ►lgâ0 enti>e as aspi•aes 
cialistas das massas e a avareza da classe ir ecli 1. QUiZe"a11.1 r '.3111; 
expropriação etnripleta, porém .não tendo valor paro 
tinam-na a futuros seculos e antes de.comegar a luctá entram 'em -- 

 negociaçô'es com o inimigo. 
Para nós, que entendemos que os momento si c,preeis 
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dar á classe capitalista um golpe mortal, que uile se fará esperar o' 
dia em que_o povo' ponha a mio sobre toda a riqueza social redu 
zindo a classe expoliadora a impotencia, ; para nós, digo, rir, ha do. 
vida 'possivel. Nos vntamo-nos de corpo e alma á llevoluçãO 

o quaiquer prograinma de governo, tenha o nome que tiver, 
um obstaculo á revolução, faremos ínefficazés e baniremos todas 

as atribiçks individoaes d'aquelleS que pretendem erigirem-se em 
legisladores c7o nossa destino. Basta, pois, de go -vernos; passagem 
livre ao povo., passagem franca á Ana-chia.! 

.P. Kropotkine. 

Depois' 	 quasí uni armo de deseanço, eis-ncs novamente na 
frecha ;  riO nesse posto de attaque 	defeza 	Anarebia. E' nata- 
ial.que lueta succedu o des,canço e este seja substitnido por agacha. 

Durante esse intervallo não all,cren nada a nossa linha de «41- 
o. novimenro, quer- no que se refere a indivíduos quer 1103 

de defender os simplesmente AlIat (Alistas; que deixamos 
oat vimos definidos nos doas opuseulos----Anwhesia e Derrocaria, 

, Pelo que se refere a ptrideipios, antes, no nosso espirito se ra- 
jeca' mais a necessidnde e vrmtageni de seguir o.caminho que tra-

sarrios, procurando estar ao augmento da desorientação que dia a 
dia uma propagand a  pontradietoria, ineohérente e inconsequente se 
vern introduzindo entre massa proletaria; cujas consequencias lo-
gicas são o afastamento e perda d'alguns elementos, o anginento do 
inififferentisino e e diminuição dos combatentes pela ernaticipação 

Nunca, 	enternente, os elementos que se teem envol;. 
vido no movimento revolucionario em Portugal, se prestam volun-
taría oit involuntariamente a servir a causa do passado, o conser-
vantisino e a expoli ação do. proletariado. Pode-se dizer sem receio : 
NXo ha organisação nem orientação,. o que leva inevitavelmente ao 
Completo esfacelamento do movimento revolueionario. 

Pritneiro que tudo necessita-se organisação, cohereneia e ser-se 
Consequente com os principiou que se vão advogar. Até ao presente, 
quase sempre se tem começado por onde se devia terminar, resul- 



taudo fracassar todas as tentativas feitas por nino se teeela organi-
sado em agrupamentos os elementos que existem dispersos. Não ne-
games o valor da livre pratica da iniciativa individual, mas pensa-
MOS' yie pode haver organisaelio na qual seja respeitada essa inicia-
tiva, que.  os trabalhos de propaganda tenham o caracter conectivo 
e sejam mais proficaos. Sabemos de ante-mão o que se nos pode ob-
jectar, porém ante os principias e organisaeo abertamente anarchista 
taes objece;5es teem rasão de ser. 

E' preeiso attender ao temperamento de cada individuo, e não 
querer imitar os velhos partidos politicos que eia nome e a pretexto 
de disciplina matam toda a iniciativa individual; é preciso não obri-
gar tudo a estar dentro d'uru grupo eu a praticar só actos deter-
minados. 

Dá-se ainda outra coineidencia entre os elementos conhecidos 
em i.)ortugal como anarvhistas. Coíncidericía que não sabemos berá• 

mo classificar nein a que attri,buir. A falta de discussão ; a falta 
caracter, por 	dizer; a facilidade com que se acceita e seguó 

este ou aquede principio, 
Quando se encetou em Portugal a propaganda anarchi:ita, se•

guiu-se por algum tempo a escóla'communista. Teria ereado adeptoe 
capazes de a•seguir e defender? Teria, não:teria, O que é certo ou 
parece, é que quando no'.Anothema fizemos pela primeira Vez ri coo7, 
fissão de seguir e advogar simplesmente os principios anarchistas 
sem adjectivo de communista ou colfectivista, não se nos oppoze•am 
egunientos capazes de nos fazer recuar na tentativa e hoje, pouca 

d'utn atino depois da publicação do ArAthema, todoe se con-
formam com a linha de conducta por nós traçada; salvo se qualquee 
elemento partidario exclüSívo duma ou outra escóla econotnica 
adquiriu a conviceãe e coragem de defeza, o que é, p 
ptoma de falta de caracter 

Feitas estas breves e precisas consideietels;es, que farra s podem 
originar silencio como réplica, passaremosa justificar a - rtuni-
dade da publicação do presente opusculo. 

A elab metia do trabalho de propaganda cuja traducção apre-
sentaums, dispensa toda a recommeadação per pertencer a ara dos 
elementos mais experimentados, mais conheeidos e mais bem acceites 
uo movimento revolucionario auttrehista—Pedro. Krepotkine. 

O nosso meio social, que de resto, era um sentido, é egaal ao 
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de todos • os outros paízea, convida-nos a escolher este trabalho de 
preferencia a qualquer outro. A quem quer, que embora de leve, 
lance a vist'à em -volta de si e 'emita-retamente de todos os elemen• 
tos que ri rodeiam, não póde negar que. se  vive em um período de 
lenta e quasi surda fermeutaçào revolucionaria. Qual será a fórma 
pratica. desse movimento em fermentaçao? Cada elemento tem o. 
seu ponto do vista. Será; absolutista, segundo a. resurreiçào do ve-
lho partido absolutista. Será urna arreigaaão mais profunda da actual 
monarchia, secundo a conc.antração dos seus --partidarios. Será repu-
blicana, segundo a vontade e ponto de vista dos republicanos sem 
organisaçào. Será aquillo que a vontade e orientaçao popular lhe 
imprimir no momento definitivo, -pensamos nós. 

. E", pensando assim, que nos imp5e o dever de u'opagandi.stas 
o derramar entre. a. massa - proletaria a maior soturna de orientaçao. 

Por outro lado, IA« deveria ter passado desapercebida uma nota 
•d'urn•jOrnal conservador do Porto, ao noticiar e comruantar os acon-
tecimentos de.31 de Janeiro de 189l. 

Os revoltosos quedando-se na.-Praça 'de D. Pedro, e ~quanto • 
os chefes perdiam tempo discursando, ouviu-se -esta pergunta.: Que 
derearos fazer agora A conveniencia dos chefes e de todos os par-
tidos -  politicos que aspiram ...ao poder, manda ,flào responder a tal 
intarrogaçàO ; a liberdade concede se por doses homeopathreas; E 
demonstra-se assim que a completa ignorancia dos actos revolueio-

.nartos é •a consequencia da propaganda d'urn jornalismo essencial, 
mente banal e deciamatorio 'como -  está Sendo toda. a.iMprensa revo ,. 
lucionaria, ou tida como tal, em Poi.tugal. Nós, que como anarchis, 
tas, não aspiramos ao poder, nào duvidamos derramar tanta . luz 
quanta nos permitam as nossas forças intelectuáes e materiaes, para 
fazer uma orientaçi'io, que, tanto como a massa popular sublevada 
a queira aproveitar e seguir um caminho francamente rearolacio-
flarío. 

Todos os revoltosos principiam-pela distituVio dos velhos go -= 
vemos para os substituir por outros novos, sahidos de entre os aven-
tureiros politie,oa. 

O espirito, pratico d'este opuscuio, o esperito dos principies, 
anarchistas manifestam-se abertamente contra esse procedimento: 
Nada de novos governos; uma vez destituido o que a revolitào ar-
muda encontra no poder, a. massa popular deve seguir dosas:ama-
bradameute a marcha demolidora do passado, sem .se preoccupar ria 

coustituiçào de novos governantes que sempre viroom o tini de 
conservar parte do passado, servindo de intertnediario entre o pas-. 



Gap:, Devezáa'— ()utuoro de 1892. 

— is — 

sido e o futuro. À n assa por ular sublevada deve ser energica em 
aproveitar o primeiro momento em que os representantes do velho 
regimen se et:com:aia de todo desorganisados, em completa emitiu-
40 ante 9 movimente revolucionarío. A revoluçxo deve seguir e ser 
consequez-ite na acção demelidora,_ libertando tudo e tudo pondo, em 
commum para que aproveite a todos o seu uso o posse. 

Ainda n'este ponto o já referido movimento de 31 de Janeiro 
dá-nes a prova dó que vimos dizendo: Todos se devem recordar -que 
nos primeiros momentos a monarchia não se pôz em campo atacando 
a revolta, pesque se viu repentinatnente forçada a abandonar o' po-
des, e em confuso para a defeza. 

Tivessem os revoltosos sido mais energicos, procedessem eles 
mais rapidamente, concedessem eles mais liberdade aos populares 
e não teriam visto fracassar o movimento nem estariam hoje no 
exibo como estão. 

.0 periodo propíoio de:fermentaçáo revolucionaria não alterou, 
antes se tem seoentuado cada vez mais pela necessidade da revolii: . 

 rio. Haja vista. ao passado e aproveite-o o povo como 1<ção; e et) 
momento da revolta saiba írupôr-se pelo uso pratico da acção des 

idosa sem cendescendeucias e seja consequente. Saiba a massa po-
pular sublevada, seguir nos primeiros attaques -ao passado, uma cone 

 dileta francamente revolucionaria e ver-se-ha a breve trecho livre 
de toda a tyronnia e dar novo curso á evoluebs:eocial.futura ; eis 

-a ideia-mãe do opuscalo que lhe apresentamos, o fim pratien—dd 
GOVer140 Revols sionario de Krop e. 

Se casos imprevistos nos siio impedirem a nossa aeç.k prepas 
fiadora, seguiremos publicando alguns opusculos exclusivamente de: 
dicados á organisaçT'ie anarehista, desenv.olvendu por esta fórma o 
ultimo Manifeste publicado no Porto, cuja leitura tetas despertado a 
atteneNo pópular. 

CO nosso intuito é vi..=r se conseguimos organisar o movimento 
que;  seja mais consistente a acotio, quer individual quer eollectivs, 
para o derramamento dos principios anarchistas entre o povo cuja' 
aerflo revolucionaria tão , precisa se terna. 



Paulo Guimarães
MOSCA



1974/1975: a Revolução em Portugal procura o seu caminho próprio, através de mil e 

uma dificuldades, de graves hesitações, de erros e confusão ideológica, da demagogia 

interessada dos muitos que pretendem a sua queda ou querem domesticá-la em provei-

to próprio. 

No combate das ideias, a publicação deste pequeno texto de Kropotkin tem a sua pre-

cisa intensão prática; a de criticar, com argumentos tão válidos ontem como hoje, a 

pretensão dirigista das auto-proclamadas "vanguardas do proletariado". E isto porque 

consideramos que, para o proletário comum como para o militante revolucionário, o 

momento da reflexão é inseparável do momento da acção. Sair às tantas da noite a co-

lar caratzes, deve ir de par com a leitura e a meditação de temas como este proposto 

por Kropotkin. 

Ao utilizar a reprodução exacta da edição portuguesa de 1892 (da iniciativa do Grupo 

Anarquista "Revolução Social", de Gaia), solução a que fomos levados por motivos 

económicos, aproveitamos para manter o pósfácio do tradutor, Gonçalves Viana.Além 

do seu interesse puramente histórico, ele fornece-nos igualmente uma curiosa análise 

da conjuntura política da época, após a derrota do 31 de Janeiro de 1891 no Porto, 

justamente. O Governo Revolucionário de Kropotkin servia aos camaradas da época 

para criticar o republicanismo ascendente. Hoje, ele serve-nos ainda na crítica do mar-

xismo e do espírito autoritário que lhe é congénito, seja na sua versão reformista-parla-

mentar, seja na modalidade burocrática-estalinista dos países de Leste, seja ainda no 

bolchevismo revolucionário de maoistas e trotskistas. 

Ao leitor, as nossas desculpas por ter que afrontar as dificuldades de uma ortografia 

desaparecida. Mas o texto não é longo e um mínimo de interesse supera essa dificulda-

de, fruto dos nossos modestos recursos. O leitor sabe, porém, que dinheiro e anarquis-

mo não são coisas que rimem... 

OS EDITORES 

5 ESC. 	 Agosto de 1975 

Paulo Guimarães
MOSCA
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