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Editorial 

Será ainda o anarquismo portador de um conteúdo político alter-
nativo? Se assim, qual é a proposta anarquista? Ou será que, nesta 
época de cada vez menos certezas (vide plataforma editorial), também 
o anarquismo já perdeu as suas crenças? 

Este número de A IDEIA é um número de debate, de discussão 
franca e aberta entre diferentes concepções de anarquismo. Debate já 
velho no interior do anarquismo, existente mesmo quando este não 
tinha dúvidas em se considerar um ramo da grande família socialista 
(para alguns - sobretudo os pró prois - o tronco principal, o que 
dá a vida; mas isso é outra história). É possível que todos se ponham 
de acordo em que os ((guias ideais)) do anarquismo são a liberdade, 
a igualdade e a solidariedade, velha trilogia revolucionária de que 
toda a esquerda política se reclama herdeira. É possível também que 
todos concordem na crítica às diversas formas de Poder, um princípio 
básico e inseparável dos ((guias ideais)) do anarquismo. Mas enquanto 
para uns a liberdade é o valor essencial, a matriz a partir da qual 
é possível (e só a partir dela) construir a igualdade e a solidariedade 
- e por isso preferem a designação de libertários -, parti outros 
liberdade e igualdade são inseparáveis, impossíveis e sem sentido uma 
sem a outra. Velhas discussões, dirão muitos. Diremos nós que o 
debate não é velho mas antigo, que se mantém actual e renovado 
face às últimas experiências sociais. 

Mais uma vez os anarquistas se encontram divididos no plano 
da doutrina. Mais uma vez, porque já no passado não houve um 
único anarquismo, mas vários anarquismos. Presentemente, e simpli-
ficando, pode, pois, dizer-se que duas grandes correntes atravessam o 
movimento: uma coloca a primazia na liberdade, e crê, portanto, ser 
necessária uma reorientação teórica do anarquismo, em face dessa 
revalorização que as experiências históricas do socialismo mostrariam 
ser indispensável - razão pela qual esta corrente é apelidada de 
reformista, anarquista liberal ou neo-anarquista; outra continua fiel 
à trilogia revolucionária, ao desafio da conciliação entre liberdade e 
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EDITORIAL 

igualdade, reclamando-se herdeira do socialismo, que não considera 
morto, como ideal de emancipação humana, apesar das suas desas-
trosas experiências. 

A maior parte dos textos que se publicam neste número são 
consequência destas e de outras interrogaçães que se colocam ao anar-
quismo de hoje e à esquerda em geral. Segundo Colin WARD, o socia-
lismo está em crise devido ao falhanço das suas realizações, isto é, 
devido à sua política de alargamento, e não de diminuição do Estado. 
Neste quadro, o anarquismo actual, como ((consciência avisadora da 
esquerda política)), deve, sobretudo, salvar o socialismo da sua ligação 
com o Estado. WARD acredita, portanto, e ainda, no socialismo como 
ideal de emancipação humana. Já João FREIRE, no seu artigo ((A es-
querda e nós)), parece duvidar da força mcbilizadora do socialismo 
-- tal corno da esquerda em geral. O anarquismo enquanto doutrina, 
movimento e atitude individual situar-se-ia à esquerda ou à direita? 
Resposta pouco fácil quando o autor sugere que entre a direita como 
força da conservação e da resistência à mudança e a esquerda corno 
a força do movimento, da mudança e do progresso, os dados estão 
actualmente baralhados. O anarquismo deveria ser, ou é, na sua análi'e, 
uma síntese entre a direita e a esquerda, mas que não se coloca ao 
centro. Miguel SERRAS PEREIRA, numa linha bem diversa e mais 
tradicional, combate a complacência da crítica para com os rep.i!nes 
acidentais, que considera como a tentação política do mal menor em que 
parte da esquerda anarquismo incluído - tem vindo a cair. Para ele, 
a crise de ideias é a crise dos que, face aos regimes sociais existentes, 
só encontram urna saída dicotómica -- liberdade em detrimento da 
igualdade, ou vice-versa; desiludida com as experiências socialistas, 
com o socialismo real, a esquerda teria abandonado os seus ideais e 
optado pelo mal menor: a liberdade. Ora, para Serras Pereira, a opção 
é falaciosa, porque só «uma ordem assente na igualdade perante a lei 
e na feitura da lei)) é garantia activa de todas as liberdades. Por 
último, continua a considerar válidas as ideias de autogoverno, de 
antonornía e de gestão colectiva da economia. É, sobretudo, esta questão 
que Moisés da SILVA RAMOS trata no seu artigo, o qual retoma a 
forma de diálogo, de boa memória. Nele alerta os anarquistas que 
tendem a colocar a tónica na defesa das liberdades para o perigo de 
o anarquismo (que designa por neo-anarquismo) se transformar numa 
prática humanista e esquecer a questão da propriedade e os problemas 
económico-sociais. 

Os outros artigos, bem como a secção de debate, que neste 
número se publicam, não têm urna relação directa com esta polémica. 
Mas, de urna forma diferente, fornecem-nos bom material de reflexão 
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sobre o anarquismo nas suas várias dimens6es e variantes. Wolfgang 
PLOCH, num texto sobre a economia em O Banqueiro Anarquista de 

Fernando Pessoa, leva-nos a querer saber mais acerca das propostas 
do economista Sílvio Gessel, que defendia uma economia de mercado 
sem capitalismo. Será que o neo-anarquismo, tal como o banqueiro 
de F. Pessoa, acaba por reforçar o status-pio e a sua tirania devido 
à sua recusa em criar nova tirania, ((tirania onde não estava))? Ainda 
privilegiando o campo da economia, o texto de J. M. CARVALHO 
FERREIRA, ao debruçar-se sobre o caso português em 1974-75, no 
quadro da problemática da transição para o socialismo, lembra-nos 
- ou informa-nos - que ,a maior parte das auto gesti3es praticadas 
nesses anos foram ((forçadas)), isto é, fruto das circunstâncias, e não 
de uma opção consciente - é bom que se medite nestas experiências 
históricas! Maurice JOEYUX, num belíssimo texto sobre a revolução 
numa área do mundo não-ocidental e dominada pelo fenómeno reli-
gioso, (re)a firma, sem peias, que um movimento para ser revolucio-
nário tem que ser laico ,e que só ((nas vulgatas marxistas se viu 05 

povos aceitarem de braços abertos as primeiras intervenções dos par-
tidos revolucionários nascentes)). O economista Hayelc afirmou que o 
verdadeiro individualismo não é igualitário. Verdade ou não, está por 
demonstrar. De qualquer modo, o individualismo sempre foi urna 
corrente importante no interior do anarquismo, e é hoje uma das 
referências mais fortes do neo-anarquismo. Os textos de L. SIMON e 
de V. VACCARO, incluídos na secção Debate, ajudam-nos a conhecer 
melhor o individualismo a partir dessa figura paradigmática que foi 
Han Ryner. Numa outra perspectiva e numa outra concepção de anar-
quismo se situam o texto de António CÂNDIDO FRANCO e a secção 
Arquivo, acerca das relações entre anarquismo e surrealismo. Franco 
vê-os a ambos como pensamento anterior à acção, e não preferencial-
mente vocacionados para a actividade política. Uma leitura que há 
que articular com o propósito dos dois movimentos de ((transformar 
o mundo, mudar a vida)). 

Por fim., não podemos deixar de chamar a atenção para o cader-
no especial deste número: algumas páginas do livro de KROPOT -
KINE. A Grande Revolução - análise de um anarquista dos antigos, 
sobre a primeiro revolução contemporânea, mãe de todas as outras 
revoluções políticas, e de que se comemora este ano o bicentenário: 
a Revolução Francesa de 1789, que hoje alguns querem ver apenas 
como a revolução do terror, do genocídio e das bases do totalitarismo, 
e outros persistem em considerar como a revolução inauguradora do 

liberalismo e da democracia. 
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EDITORIAL 

A IDEIA é uma revista de caracter ideológico situada no campo 
anarquista, que tem procurado reflectir sobre o mundo actual e sobre 
a natureza e o significado da doutrina e da intervenção anarquista. 
A sua plataforma editorial tem um objectivo: tornar a revista um local 
de debate de ideias, de confronto de projectos e de experiências. Os 
artigos publicados ao longo dos últimos anos foram dando o tom à 
revista, mas não um tom perene e homogéneo; é possível detectar 
períodos mais ortodoxos ou mais heterodoxos, ou, se se quiser, fases 
mais ((revolucionárias)) e fases mais ((reformistas)). Cada uma das gran-
des correntes tem, por assim dizer, os seus adeptos entre o corpo 
redactorial e os colaboradores permanentes - e a heterogeneidade não 
fica por aí, como os leitores já terão notado. O resultado será positivo? 
Ou a revista terá produzido uma imensa salada com ingredientes tão 
visceralmente opostos que, sem nunca tal ter sido explícito, não existe 
entre eles um elemento mínimo de acordo, de forma que teria chegado 
o momento de se rejeitarem uns aos outros? Gostaríamos que assim 
não fosse, e cremos que não o é. Se as águas pr2cisam de ser clarifi-
cadas que o sejam. Todavia, gostaríamos que A IDEIA continuasse a 
ser uma revista de debate, violento se necessário, mas uma revista que 
acolhe as várias correntes anarquistas e que as discute (melhor ou 
pior) sem rejeições de capela. Que não estiolasse em consequência 
das contradições que se arriscam a matar de vez a utopia anarquista, 
o desafio que os anarquistas lançaram há mais de um século. Ainda 
que não haja anarquismo, mas anarquismos. 



Colin Ward 

O anarquismo e a crise do socialismo 

Quando anarquistas de diferentes partes do mundo se encon-
tram é inevitável que eles sejam levados a discutir o fracasso do anar-
quismo, como movimento político, na conquista de um apoio por parte 
de algo mais do que minorias pouco visíveis na maior parte dos países. 
Diz-se frequentemente que esta situação mudará um dia, em algum 
lado, talvez não durante as nossas vidas, mas nas dos nossos filhos ou 
netos. Talvez, antes de exalar o último suspiro, eles possam dizer: 
((Companheiros, avista-se já no horizonte a luz nascente da revolução 
social!)) Porque não? A revolução não é uma impossibilidade. Nós 
próprios vimos dezenas delas, durante o presente século, mas de cada 
vez elas foram seguidas de contra-revoluções, nas quais os anarquistas 
se contaram entre os derrotados. 

A crença em uma luta final é, evidentemente, uma herança do 
século dezanove e é comungada por todas as variedades de movimentos 
socialistas, incluindo marxistas, cristãos, democráticos, sindicalistas 
ou anarquistas. Todos eles esperaram por essa alvorada revolucionária 
e, é claro, na realidade, não existiu qualquer alvorada revolucionária. 
Os mais desapontados de todos deverão ser os marxistas - aqueles 
socialistas científicos que julgavam ter consigo a chave da História -, 
na medida em que a maior parte da superfície da Terra é dominada 
por governos que se declaram marxistas, e todos sabemos que espécie 
de ideologia do domínio é este marxismo. Mesmo os mais crédulos pode-
rão ver como a elite dominante na União Soviética tem muito mais pare-
cenças com a elite dominante dos Estados Unidos do que com os seus 
próprios cidadãos pobres. Todos nós conhecemos a velha anedota polaca 
que diz que no capitalismo o homem explora o homem, enquanto pie no 
socialismo é o segundo que explora o primeiro. 

Assim, se se admite o fracasso do anarquismo como movimento 
político, muito mais notável terá sido o falhanço dos movimentos socia-
listas do mundo inteiro na realização dos objectivos socialistas, quer 
se faça referência à Ditadura do Proletariado do Leste, quer às versões 
eleitorais constitucionais do Ocidente, quer ainda às várias paródias 
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COLIN WARD 

de ambos no Terceiro Mundo. E se este tempo foi o século das espe- 
ranças revolucionárias frustadas, ele foi igualmente o século das pro-
fecias concretizadas, pelo que toca aos anarquistas do Século XIX: 

Proudhon e Bákunine estiveram sozinhos entre os seus contemporâneos 
- com excepção do seu comum amigo Alexandre Herzen - quando anun-
ciaram aos quatro ventos a natureza totalitária do Estado do século vinte. 

Há um famoso texto de Bákunine em que ele descreve com inex-
cedível acutilância o destino do totalitarismo no nosso século, tanto 
no estilo bismarkiano que teve a sua apoteose na Alemanha Nazi, como 
no estilo do Estado Popular (Volkstaat) de Marx, que conduziu, ine-
vitavelmente, à Rússia de Stáline. Os teólogos marxistas estabeleceram 
uma distinção entre os dois, por terem uma interpretação mecânica do 
fascismo, vendo-o como uma resposta do capitalismo na sua crise ter-
minal. Ignoram o facto de que o partido Nazi era, na verdade, o Par-
tido dos Trabalhadores Alemães Nacional-Socialistas, com largo apoio 
popular, como de resto a Europa aprendeu à sua própria custa. 

Há igualmente uma passagem famosa de Proudhon em que este 
enumera os vários horrores do sistema governativo. O interessante é 
que, nessa lista escrita em 1848, Proudhon não incluiu o uso sistemá-
tico da tortura pelos governos. Perto de século e meio mais tarde, 
não há governo no mundo que não sancione a prática da tortura sobre 
suspeitos políticos por seus zelosos servidores. 

Chegou-se ao ponto de se aceitar isto como normal, através do 
mundo. A ((segurança do Estado» é o aspecto principal das preocupa-
ções de auto-conservação do Estado moderno. Mas sabemos muito bem 
como a existência do Estado está ligada a uma ((crise externa latente)), 
como lhe chamou Martin Buber, em ordem a manter o seu ascendente 
sobre os seus próprios súbditos, e servir como última arma contra a 
sua própria população. 

Desde há muito que me impressionou o aforismo de Randolph 
Bourne, produzido durante a primeira guerra mundial, de que ((a guerra 
é a saúde do Estado)) e pelas conclusões a que chegou Simone Weil nas 
suas Reflexões sobre a guerra. Diz ela que ((O grande erro de quase 
todos os estudos sobre a guerra, erro em que cairam todos os socia-
listas, tem sido o de considerar a guerra como um episódio da política 
externa, quando ela é sobretudo um acto de política interior, e o mais 
atroz de todos eles)). ((A guerra de um Estado contra outro Estado - con-
clui ela - acaba por resolver-se numa guerra do Estado e do aparelho 
militar contra o seu próprio povo)). 

Todos pudemos ver recentemente como a guerra das Malvinas/ 
/Falklands constituiu a crise externa ideal tanto para os generais argen-
tinos como para a Sr." Thatcher, e como a guerra Irão-Iraque teve pre- 
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cisamente a mesma função para ambos os regimes. A maior parte da 
actividade económica das grandes potências não consiste em satisfazer 
as suas próprias necessidades em armas, mas em exportá-las para potên-
cias menores, de tal modo que, na metade pobre do mundo, popula-
ções esfomeadas são governadas por bandidos militares equipados com 
as mais modernas e letais armas, assistidas pelos convenientes especia-
listas tanto dos USA como da URSS. Melhor do que qualquer outro 
argumento, o actual comportamento dos governos no mundo inteiro 
constitui a prova da justeza da crítica anarquista sobre o sistema gover 
nativo. 

Fico às vezes surpreendido ao ver que, no momento em que uma 
quase indústria académica analisa a história do anarquismo e explica 
os erros que os anarquistas cometeram no passado, os universitários 
silenciem o facto de que, entre os ideólogos do século passado, os anar-
quistas foram os únicos a visar certo acerca da natureza do Estado 
moderno. 

Recentemente, o editor da publicação americana Peacework soli-
citou a várias centenas de pessoas uma resposta à questão ((Que fazer 
para prevenir a guerra nuclear?)). Para mim, a melhor resposta foi 
a de Karl Hess (um adepto de políticas descentralizadas e de tecnologias 
comunitárias), que respondeu: ((Uma drástica diminuição do poder da-
queles que dispõem da capacidade para derreter recursos e para ordenar 
um ataque nuclear)). É uma resposta desagradável, triste e cinzenta, 
mas, apesar disso, prática, creio. 

As armas nucleares são o resultado do poder dos Estados. São 
mesmo a mais clara afirmação desse poder, no nosso século. Até mesmo 
o mais empobrecido Estado ambiciona possuí-Ias. Estão para o Estado 
como um enorme automóvel está para a pessoa preocupada com as apa-
rências. Todos os Estados modernos procuram afirmar o seu poder 
pela via da possessão destas armas. Ninguém o faz por meio da respei-
tabilidade ou da felicidade do seu povo. Revêem-se nas suas armas ou 
lamentam-se de as não possuir. Pode haver excepções, como a Costa 
Rica, as Ilhas Maldivas ou a Tanzânia mas, para o padrão médio, as 
armas é que contam. 

Assim, creio que a guerra nuclear é apenas uma outra função do 
Estado moderno e ambos estão intimamente relacionados. 

Usar o poder do Estado para eliminar tais armas, seria como 
pedir ao Estado para abdicar do seu próprio poder. Qual o Estado que 
aceitaria fazer isto? Talvez a Noruega. Certamente a Suíça. Mas não 
os maiores. Nem os pretendentes e aspirantes ao poder estatal, os prin-
cipais grupos terroristas, querem enfraquecer o seu poder, renunciando 
ao big bang. Talvez mesmo o persigam desesperadamente. 

9 



COLIN WARD 

A guerra nuclear só poderá ser evitada se o poder cio Estado 
entrar em regressão (...)». 

É precisamente pelo facto dos vários movimentos socialistas do 
mundo se terem consagrado ao alargamento do Estado, em vez da sua 
diminuição, que o socialismo está hoje em crise. Mas porque me preo-
cupo eu tanto com a crise do socialismo, em vez de apreciar a crise 
do anarquismo? Pela razão simples de que não é o anarquismo que 
está em crise! Ele apenas permanece aquilo que sempre foi: uma ténue 
rede de propagandistas através do mundo, com as suas inevitáveis 
di-putas internas, mas cujas conclusões gerais são mais relevantes hoje 
do que quando foram formuladas pela primeira vez, no século passado. 

Os anarquistas afirmavam ser necessário destruir o poder do 
Estado. Os socialistas diziam que era necessário tomar o controlo do 
poder. Em 1984, como se viu, o mundo inteiro sentiu-se ameaçado 
pelas armas nucleares, que são a última expressão do poder estatal. 
Os Estados, quer capitalistas quer socialistas, realizaram o sonho per-
seguido por todos os ditadores megalómanos ao longo da história: o 
poder de destruir todos os cidadãos, em qualquer país do mundo. Os 
anarquistas afirmavam que, para a libertação do trabalho, era necessá-
rio que a produção industrial estivesse nas mãos dos produtores. Os 
socialistas diziam que ela devia passar para as mãos do Estado. O resul-
tado é que, como se pode ver olhando à nossa volta, quanto maior é o 
controlo do Estado sobre a indústria, mais impotentes são os respecti-
vos trabalhadores. Compare-se a situação do operário na União Sovié-
tica, sessenta e tal anos após a revolução bolchevista, com a dos países 
capitalistas do Ocidente. (Isto não é para enaltecer o capitalismo, 
mas para afirmar que o seu poder foi quebrado de uma maneira que 
nem os marxistas nem os anarquistas haviam previsto.) O denominador 
comum entre as lutas do Solidariedade na Polónia e, por exemplo, dos 
mineiros em Inglaterra, não é o da sua luta contra o capitalismo mas 
sim o do confronto com o Estado. (Em Inglaterra, a indústria mineira 
é propriedade do Estado desde há 38 anos e por ele controlada des-
de há 45). 

Quanto tempo tencionam os socialistas esperar pelo socialismo? 
No século passado, a corrente anarquista foi lançada para fora da His-
tória pelos adeptos do socialismo estatal, quer pelos marxistas da Pri-
meira Internacional, quer pelo Fabianismo em Inglaterra. Isto foi total-
mente irrelevante, é claro, para os cidadãos comuns mas, quando o movi-
mento socialista emergiu em larga escala como pretendente ao poder 
político, foi o socialismo estatal que representou a ideologia socialista 
aos olhos da população comum não politizada. E rapidamente se 
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O ANARQUISMO E A CRISE DO SOCIALISMO 

desacreditou, tanto no Leste como no Ocidente, pois no Leste ele equi-
vale à existência da polícia política e a uma nova estrutura de classes 
onde porém os trabalhadores constituem a base da pirâmide, lugar 
onde de resto sempre estiveram, e no Ocidente ele implica uma hierar-
quia gestionária similar, ainda que mais flexível, com um novo sub-pro-
letariado de pessoas tornadas supérfluas pelas modernas tecnologias 
industriais, e não no sentido do ((exército de reserva de trabalho)) de 
Marx. O custo da manutenção do sistema de capitalismo-de-bem-estar 
explica porque grotescas figuras políticas como Reagan na América 
e Thatcher em Inglaterra puderam ser tão populares entre o eleitorado. 
(Devo vigorosamente enfatizar que a sua crença em ((menos governo 
não se aplica aos aparelhos vitais do Estado, forças armadas, justiça 
e polícia.) 

A crise do socialismo não me dá qualquer prazer. Eu não creio 
que a desilusão leve necessariamente as pessoas para o anarquismo, 
O movimento socialista apoiou-se em generosos impulsos sociais que 
constituem uma valiosa base em qualquer sociedade. De facto, julgo 
que o nosso hábito de descrever as sociedades humanas como Capita-
listas ou socialistas é um infeliz legado do determinismo económico 
marxista. O carácter de uma sociedade não é determinado pelo seu 
sistema económico dominante. Qualquer sociedade humana é, na rea-
lidade, uma sociedade plural em que largas áreas de actividade não 
estão em conformidade com os valores dominantes ou impostos oficial-
mente. Tal como existem muitos aspectos das sociedades capitalistas 
que não funcionam segundo princípios capitalistas, também muitos 
domínios, nas chamadas sociedades socialistas, não São regidos por prin-
cípios económicos socialistas. 

O cidadão comum tem toda a razão para se alegrar com este ph-
raiismo pois é ele que mantém tolerável a vida em qualquer tipo de 
sociedade. Se os movimentos socialistas vierem a recobrar o seu ímpeto 
e um novo apoio popular, parece-me que será porque eles se terão 
tornado mais pluralistas, mais tolerantes para com as divergências e a 
dissensão. Quando eles evoluem no sentido oposto, então aparecem 
regimes como o de Pol Pot no Kampuchea, ou como o período da Revo-
lução Cultural na China, que é hoje olhado pelos chineses como um 
desastre nacional. 

O anarquismo foi sempre uma espécie de consciência avisadora 
da esquerda política. Se os movimentos socialistas reencontrarem uma 
nova integridade através de um impulso libertário, qual deverá ser 
então o papel dos anarquistas? Eu creio que ele deve ser aquele que 
sempre foi. Há uma conhecida passagem de Kropótkine em A Ciência 
moderna e o anarquismo onde se diz que: «Através da história da nossa 
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civilização, duas tradições, duas tendências, têm sempre estado em 
conflito: a tradição romana e a tradição popular, a tradição imperial 
e a tradição federalista, a tradição autoritária e a tradição libertária. 
Entre estas duas correntes, sempre vivas, sempre conflituais no seio da 
humanidade - a corrente popular e a corrente que tende para instituir 
um domínio político ou religioso - a nossa escolha está feita há muito.)) 

Comentando esta passagem na revista Anarchy, já lá vão 23 anos, 
o anarquista australiano George Moinar recorda-nos que estamos peran-
te uma concepção nova da liberdade e do papel do anarquismo dis-
tanciando-se daquelas que adiam todas as soluções até ao advento de 
uma hipotética ((sociedade livre)). Ë uma concepção da liberdade 
como ((algo que, tal com outras causas, pode ser assumido ou rejeitado, 
pelo que a concretização ou não de uma revolução social perde uma 
parte da sua importância, uma vez que a liberdade e a autoridade 
estão sempre em confronto)). E prosseguindo esta linha de pensamento, 
ele afirma que ((podemos tomar a liberdade não como uma caracterís-
tica da sociedade no seu conjunto, e ainda menos como um seu carác-
ter exclusivo, mas sim como traço existente em certos grupos, institui-
ções ou modos de viver, em qualquer sociedade.» Moinar conclui que 
«ø conflito entre liberdade e autoridade está permanentemente na 
ordem do dia. Fazer política, avançar com a liberdade como um pro-
grama para o conjunto da espécie humana, não pode alterar isto; pode 
apenas semear ilusões sobre a maneira como a sociedade funciona)). 

Nesta contínua luta entre tradição autoritária e tradição liber-
tária, a tarefa dos anarquistas para o resto deste século poderá ser a 
de salvar o socialismo da sua desastrosa ligação com o Estado. 

[Comunicação apresentada no colóquio internacional ((1984: 
Tendências autoritárias e tensões libertárias nas sociedades 
contemporâneas)), Veneza, 1984, traduzida por João Freire. 
O autor é um arquitecto e educacionista inglês, redactor da 
revista Anarchy nos anos 60 e autor de vários livros, entre 
os quais Anarchy in action.] 



Miguel Serras Pereira 

Crise de ideias n'A IDEIA? 

Ligado desde há já alguns anos à revista A Ideia e ao colectivo 
que a sustenta, penso chegado o momento em que não posso deixar 
de pôr algumas questões de fundo sobre o sentido da revista e criticar, 
sem esquivar a minha parte de responsabilidade na situação, aquilo 
a que se poderiam chamar, para encurtar razões, os erros e ambigui-
dades da sua plataforma política. 

A impressão que tenho é que A Ideia se tem vindo ultimamente 
a descaracterizar cada vez mais enquanto portadora de um conteúdo 
político alternativo, tendendo a veicular de modo predominante e quase 
sempre implícito um ((reformismo)) e uma ((boa vontade)) que, no fundo, 
equivalem a advogar a moderação das instituições dominantes, suben-
tendendo-se aqui como argumento decisivo a superioridade do capi-
talismo ocidental relativamente ao modelo do «socialismo real» e às 
suas derivações mais ou menos directas. 

Como a maior parte de tudo isto é pouco afirmado e transparece 
preferencialmente como «descaracterização» e «omissão», pode dizer-
-se que estamos perante um silenciamento por inércia da crise de ideias 
de A Ideia, sendo esse silenciamento funesto para todos. Daí que, em 
vez de escrever o artigo que me foi solicitado, de reflexão sobre a peres-

troika, tenha resolvido pôr as minhas cartas na mesa, a propósito do 
modo como a revista abordou no seu último nimero o mesmo fenómeno, 
sejam quais forem as conclusões a tirar no final do jogo. 

Tomada tal decisão, o mais difícil continua por fazer. Com  efeito, 
penso que por culpa da descaracterização já referida, torna-se quase 
impossível discutir posições expressas, claramente articuladas, permi-
tindo uma abordagem crítica directa e uma polémica, em sendo caso 
disso, frontalmente assumida. Desta sorte, as linhas seguintes corres-
pondem a uma solução intermédia e a um processo crítico-polémico 
oblíquo, talvez com deficiências pesadas, mas tendo á vantagem de 
obrigar a uma leitura mais atenta os leitores deveras interessados. 
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Alguns exemplos a não seguir 

A perestroika é o tema do editorial do último número de A Ideia. 
O tema seria, em princípio, excelente para o debate de ideias se a con-
cepção de conjunto subjacente ao editorial fosse mais explícita e pre-
cisa ou chegasse pelo menos a ser inequivocamente existente. Por des-
graça, embora algumas pistas de análise me pareçam fecundas, a des-
caracterização - resultante talvez de divergências anuladas pela redac-
ção de compromisso do texto - volta aqui a fazer das suas, e o leitor 
acaba sem perceber qual a posição da revista frente aos problemas 
que o quadro a que chama «o desmembramento do sistema socialista)) 
nos levanta. 

Dizer que esse desmembramento ((poderá conhecer evoluções 
democráticas e libertárias interessantes ( ... ) mas pode, ao mesmo 
tempo espalhar ... um, dois, três Líbanos noutras regiões cio seu [do 
império russo] imenso territorio»,é muito pouco, quando não se indica 
o que há que entender por «evoluções democráticas e libertárias» ou 
suas condições, nem que alternativas - também «democráticas e liber-
tárias)) - serão susceptíveis de federar as lutas de um e outro lado das 
fronteiras do império do Kremlin. Do mesmo 'modo, declarar que ((O 

principal preocupação que hoje nos afecta, neste campo, é já pois a 
de que dos seus escombros [do socialismo, ((como economia, como 
política e como ideologia))] não venham a surgir novas e piores reali-
dades ( ... ) mas, pelo contrário, possam germinar caminhos de maior 
liberdade e felicidades humanas», não nos sugere uma única pista 
sobre a maneira como devemos lutar e pensar aqui, contribuindo para 
a luta lá, no sentido de uma organização democrática e libertária da 
sociedade - organização que significa para mim, e sem que o texto 
o defina assim de outro modo -, uma ordem assente na igualdade 
perante a lei e a feitura da lei, no sentido mais amplo, dos diplomas 
constitucionais aos regulamentos de trabalho, como instrumento activo 
de todas as liberdades. 

Os exemplos deste tipo de indefinição politicamente letal pode-
riam multiplicar-se com facilidade, recorrendo a outros textos, publi-
cados por A Ideia, mas penso ser desnecessário. Importa-me mais pas-
sar a discutir os termos em que, do meu ponto de vista, deve ser colo-
cada a questão da URSS e da perestroika, apresentando as minhas 
razões e, dessa maneira, pondo ao mesmo tempo em causa as tendên-
cias a que me oponho no que respeita à orientação da revista. 
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((Algo de novo na frente oriental))? 

Apesar deste título, o editorial citado - não explicitando o que 
sejam as desejadas ((evoluções democráticas)) e libertárias na URSS 
e satélites, nem cuidando de esclarecer que essas ((evoluções)) são tam-
bém desejáveis (ou não serão?) na esfera ocidental e que implicam 
o desmantelamento (mais ou menos gradual, é certo que a ponderar 
como tudo o resto que se queira discutir) da ordem mental e material 
estabelecida -  não é mais preciso no que à caracterização do regime 
do império do Kremlin se refere. Chama-se-lhe ((socialismo real)), por 
vezes ((socialismo)) sem mais, mas evitando neste caso dizer se esse 
socialismo que morreu é, ou foi, todo o socialismo e qual a situaão 
em que semelhante morte nos deixa 

Nem mesmo quando aborda as dificuldades do regime russo, 
o editorial nos propõe a mínima visão consistente, em termos de hie-
rarquia e poder, da sociedade «soviética». Ora, qualquer perspectiva-
ção sumária da perestroika pressupõe que se faça uma ideia da socie-
dade em que ocorre e das suas formas distintas de organização do poder. 

Nesta linha de problemas, o mínimo que se pode dizer é que o 
regime russo se caracteriza pela dominação de uma classe burocrática, 
detentora em termos de indivisão global dos meios de produção e do 
aparelho de Estado, servindo-lhe estes para explorar a grande maioria 
da população, lhe negar os direitos políticos e cívicos mais elemen-
tares, ao mesmo tempo que a evolução dos últimos anos (largos) tende 
a transformar a casta militar em fracção cimeira da pirâmide e o 
((imperialismo)) em ideologia ((patriótica)) unificadora'. 

A perestroika surge neste contexto como a tentativa de impedir 
que algo de realmente novo se afirma na frente oriental, e documenta 
uma luta entre diversas fracções da classe dominante (burocracia par-
idária, burocracia empresarial, exército, representantes das naciona-

lidades, etc.), tentando evidentemente cada uma dessas fracções mobi-
lizar, na passividade ou numa actividade meramente «arregimentada», 
o apoio de outras camadas sociais. 

Embora, por usurpada, a palavra ((Socialismo)) se tenha tornado 
opaca na fala quotidiana e embora tenhamos vantagem, hoje, em dei- 

' Em termos grosseiros e muito esquemáticos, adopto aqui as análises 
de Castoriadis sobre a sociedade burocrática contemporânea - «capitalismo buro-
crático integral)) a Leste e ((capitalismo burocrático fragmentado)) a Ocidente -, 
que são, de entre as que conheço, as mais elaboradas e consistentes, encontrando-se 
disseminadas por toda a sua obra. De resto, o conjunto da minha argumentação, 
ao longo de todo este texto seria impossível sem o seu contributo. 
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xando.a de lado, explicitarmos o projecto de auto-governo e autonomia 
próprio de uma plataforma democrática e libertária consequente, tor-
na-se claro que falar de ((socialismo)) ou de ((fim do socialismo)) a pro-
pósito de uma sociedade como a russa só pode contribuir para o entai-
pamento da proposta de alternativas políticas à escala mundial. Se a 
perestroika pode ser justifica damente considerada um dos sintomas da 
crise de uiii regime de exploração económica, de opressão política e 
de asfixia cultural, dominando boa parte do planeta, isso não arruma, 
bem pelo contrário, nos museus académicos ou nos caixotes do lixo 
da história a tradição socialista e a urgência da sua reafirmação cria-
dora, ainda que com actos e palavras renovadas nos tempos que correm. 

Uma dupla batalha 

A crise da sociedade russa e das suas instituições é, com efeito, 
não a crise do fim da exploração capitalista, do igualitarismo e da 
gestão colectiva da economia, mas a crise de um regime de capitalismo 
burocrático integral, como lhe chama Castoriadis, definindo-se por 
uma concentração inédita do poder económico e político e no quadro 
do qual, uma camada minoritária do corpo social - responsáveis parti-
dários, económicos e militares gera em seu proveito a riqueza e os 
meios de coacção «nacionais» disponíveis. 

Todos os traços do capitalismo e da burocratização que, como 
sabia já Max Weber, se inscreve no âmago da sua dinâmica, persistem, 
agravados, no regime chamado ((soviético)): separação entre os produ-
tores e os meios de produção, expropriação da grande maioria dos indi-
víduos, monopólio detido por urna instância ((externa)) da ordem e segu-
rança públicas, tecnologia mutiladora e divisão hierárquica do trabalho, 
etc., com o Estado, no sentido amplo, tornado, de quadro legal de arbi-
tragem próprio do capitalismo e sua condição de possibilidade, em 
super-capitalista armado e sem concorrentes ((regulares)). 

É evidente que, perante semelhante regime, todas as razões tra-
dicionais mais sólidas em favor da luta contra o capitalismo de tipo 
ocidental se tornam, se possível, ainda mais fundamentadas. A exas-
peração burocrática e militarista que a dominação conhece a Leste 
confirma a crítica radical do capitalismo no seu conjunto. A conclu-
são devia ser um ponto de acordo mínimo para urna revista como 
A Ideia, dadas as suas referências explícitas ao pensamento libertário. 
Infelizmente sucede que, mesmo no âmbito do colectivo animador 
da revista, se tem vindo a manifestar cada vez mais fortemente a ten-
tação política do mal menor, ou seja, a posição que, a partir da muito 
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recomendável recusa do ((socialismo real)), acaba por conduzir a um 
((apoio crítico)) - como o dos trotsquistas ao Kremlin - aos regimes oci-
dentais de capitalismo burocrático fragmentado, onde, graças à recor-
rência das lutas sociais, a dominação não logrou levar tão longe como 
noutros casos a sua lógica totalitária. 

É assim que, invocando os perigos de um super-Estado, se absol-
vem, quando não abençoam, a versão local da ((propriedade privada)), 
esquecendo que ela significa a expropriação não só dos meios de pro-
dução como do próprio processo de trabalho da imensa maioria dos 
((particulares)); as formas parlamentares e os mecanismos represen-
tativos, contra o partido único e a ausência de liberdades passivas, 
sem a denúncia da privatização e da ((servidão voluntária)) implicadas 
e reforçadas pelas suas modalidades actuais de funcionamento no que 
respeita ao conjunto dos cidadãos; a desigualdade hierárquica no tra-
balho, contra o Estado-patrão, como se fosse possível a democracia 
mediante o seu contrário e na ausência da autogestão pelos interessa-
dos da maior parte da sua vida desperta - ou como se a liberdade e a 
igualdade de poder efectivo se não pressupusessem num único e multí-
modo movimento. 

Conclusão 

Se a crítica radical confirma a plenitude dos seus direitos perante 
a crise do regime de Moscovo e do seu império, a verdade é que só o 
faz na medida em que não desarmar perante outras variantes, ainda 
que atenuadas, do mal que nesse regime é seu dever denunciar. E isto 
implica, entre outras coisas, o desmascarar do conluio que, apesar dos 
seus conflitos, as elites dos dois blocos alimentam, sempre que se apre-
sentam, como é o caso desde há muito, enquanto únicos termos de 
escolha possível. 

Não se trata aqui de escamotear diferenças ou de desconhecer 
o valor precioso das liberdades de que gozam, apesar de tudo, uns, 
enquanto outros até da sua invocação são privados. Trata-se, pelo con-
trário, de não deixar que essas liberdades, embriões democráticos, se 
tornem cada vez mais residuais, apenas toleradas nas regiões do mundo 
onde existem, e de ter bem presente que, não sendo elas criação dos 
poderes constituídos nem por eles crivelmente garantidas na ausência 
da actividade dos cidadãos, só o seu aprofundamento, numa prática 
alargada e instituinte de novas relações sociais e políticas, poderá pre-
venir-nos a prazo e com eficácia contra ((males maiores)). 



Moisés da Silva Ramos 

Diálogos necessários. ' .• . 

GASTÃO - Pois é verdade meu bom amigo, parece que atraves-
samos uma época em que tudo está em crise. Para muitos é a morte das 
ideologias, nem esquerdas, nem direitas, as classes sociais diluem-se, 
dizem-nos, já não há lutas entre ricos e pobres, a sociedade informá-
tica, da abundância, suprimiu conflitos herdados do século passado. 

PAULO - Tens razão piando afirmas pie o mundo, não digo 
que esteja em crise, mas em profunda transformação e portanto o anar-
quismo como filosofia social não podia também deixar de ser influen-
ciado por esta transformação. Há, parece-me, uma rotura importante 
entre aquilo que puderemos classificar como o anarquismo histórico e 
as concepções do anarquismo actual, ou seja, penso e defendo que esta-
mos, numa fase de neo-anarquismo. 

CASTÃO - Desculpa, mas desde já te digo que desconfio muito 
de todos esses neos, antes de aceitar esse teu neo-anarquismo gostaria 
bem de compreende-lo; tu sabes tão bem como eu quantas das vezes, 
debaixo das belas roupagens se escondem ambiguidades ou até, o que 
é pior, não se esconde nada! 

PAULO - Eu procuro explicar: o anarquismo histórico fazia 
uma análise em que se identificavam as duas esferas completamente 
separadas, a esfera da sociedade e a esfera do estado, onde a esfera 
do estado seria não só politicamente organizada, mas uma esfera supe-
rior dominante, uma esfera exploradora da primeira. 

GASTÃO - É pelo menos curiosa essa tua opinião; parece, se 
bem entendi, que o tal anarquismo histórico considerava que o estado 
era o dominador e a sociedade a dominada. Ora desculpa, mas julgo 
que essa tua divisão peca pelo esquematismo. Os anarquistas comba-
teram sempre o estado, mas também a sociedade existente, pois esta 
sendo constituída por classes não podia ser tomada como um todo que 
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se opunha ao estado: os donos dos meios de produção, os detentores 
do poder a vários níveis identificavam-se com o estado, que afinal com 
maior ou menor intensidade, era o seu melhor representante. 

PAULO - O que acabas de dizer ((cheira-me)) a marxismo, mas 
passemos adiante, o neo-anarquismo tende a ver muito mais diluídas 
e imbrincadas estas duas esferas e isto muda radicalmente a maneira 
de encarar tudo o resto. Estando na base dos novos posicionamentos 
que emergiram fundamentalmente nos anos 60 e 70, e sobretudo 
em países anglo-saxónicos, onde se fazia sentir talvez uma tradição 
mais individualista, por um lado, e, por outro, um peso nulo da tradi-
ção operária, do movimento anarquista ligado ao proletariado. 

GASTÃO - Não vejo, confesso, essa tal importância do teu neo-
-anarquismo e das tradições individualistas anglo-saxónicas nele. O que 
teria interesse seria analisar porque nunca houve em Inglaterra um mo-
vimento operário revolucionário, contestatário e de raiz anarco-sindica-
lista, apesar da Revolução Industrial e de a Inglaterra ser o crisol 
onde se formou o capitalismo moderno. É certo que as tradições de 
liberdade e respeito pelo indivíduo têm certo peso na Inglaterra, mas 
convém não exagerar. Até há poucos anos ainda existia a pena de 
morte, e há vontade de a voltar a instalar; o sistema educacional tem 
aspectos arcaicos e medievais, o professor castiga os alunos com pan-
cada, as suas universidades mais prestigiadas formam elites altamente 
privilegiadas que vão depois governar o país e as indústrias. 

PAULO - Volto a insistir, julgo que o neo-anarquismo introduz 
uma apreciação mais gradualizada e faz uma distinção mais nítida entre 
as formas ditatoriais e democráticas. 

GASTÃO - Concordo contigo quanto à distinção entre estas duas 
formas políticas: ditatoriais e democráticas, e os anarquistas que tu cha-
mas históricos (?) foram por vezes maniqueístas na análise que faziam 
entre os regimes parlamentares e as ditaduras, o fascismo e o estali-
nismo não eram conhecidos. Eu próprio ouvia dizer que era tudo a 
mesma coisa! Até depois do 25 de Abril alguns ((revolucionários anar-
quistas)) o repetiam à minha frente. Mas eu penso que por vezes 
a tónica sobre as liberdades individuais, o direito à diferença, etc., etc., 
que tantos dos chamados neo-anarquistas hoje reclamam como coisas 
originais, como se ((descobrissem a pólvora)), já eram tratadas pelos 
anarquistas noutros tempos, simplesmente eles não esqueciam que mui-
tas dessas liberdades eram e ainda são hoje puramente formais e que 
se é tanto mais ((livre)) quanto mais dinheiro se tem ou mais altas posi- 
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ções de ocupa. O poder, amigo Paulo, tem sempre mecanismos de con 
trolar, dentro de certa medida, essas tais liberdades e naturalmente 
ama das funções dos anarquistas é estar sempre na primeira linha na 
defesa das pessoas, seja qual for a sua classe. Mas atenção, esvaziar o 
anarquismo do seu conteúdo social, transformando-o somente numa 
prática humanista e esquecendo o económico-social e o problema da 
propriedade, afigura-se-me perturbador e capaz de produzir graves am-
biguidades. 

PAULO - Não concordo com a tua posição sobre a propriedade, 
penso que sofre de uma certa «ortodoxia» anarquista. Para mim 
o movimento anarquista histórico deixou-se inteiramente conduzir 
pelas propostas anti-económicas formuladas pelo pensamento socialista 
tradicional, que antevia a reorganização da sociedade e, digamos, os 
remédios para os aspectos negativos do funcionamento da economia 
livre, sob uma forma administrativa, ou seja, procurava aplicar 
uma lógica administrativa e burocrática ao funcionamento da econo-
mia. Assim, julgo que o caminho e a orientação estratégica prosseguida 
pelo movimento anarquista histórico falhou completamente ao perseguir 
a ideia de organizar burocrática e administrativamente a economia, 
mesmo que tal visão fosse chaïnada de socialismo federalista ou auto-
gestão. 

GASTÃO - 0 que para aí vai! Que grande trapalhada! Não 
foi o Proudhon que disse que a propriedade era um roubo? (mesmo 
que aceitemos o exagero). Penso que puseste o dedo na ferida, o que 
distingue o teu neo-anarquismo do meu anarquismo, que tu teimas em 
chamar histórico, com algo de depreciativo, é isso mesmo, o problema 
da propriedade e o teu afinal antiquado Adam Smith, o mercado! 
Então toda a economia social de hoje, que eu considero de raiz liber-
tária, é afinal organizar a economia de modo burocrático e administra-
tivo? O que significa economia livre? Então amigo PAULO, as leis 
de mercado funcionam como tu sonhas? Eis-te caído no reino da utopia. 
Todos os dias a todas as horas nós vemos como essas célebres leis de mer-
cado são distorcidas, como elas produzem o enriquecimento de mino-
rias e empobrecimento das maiorias, talvez empobrecimento relativo, 
se compararmos com o que acontecia no século passado, mas sempre 
empobrecimento. O teu neo-anarquismo é afinal mais utópico que o 
meu anarquismo histórico. Não me parece que a economia não possa 
ser organizada de forma cooperativa, comunal ou societária, ou numa 
palavra autogestionária e que seja necessário fazer apelo à centraliza-
ção e ao estado para que a organize. 
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Através da história, paralelamente à propriedade privada e ao 
domínio de poder, existiram formas de sociedade baseadas na comu-
nhão dos bens, no poder descentralizado; hoje todo o movimento coope-
rativo que se desenvolve nos seus variados ramos, estabelece planifi-
cações, produz, distribui e consome, sem estatização geral e burocrá-
tica, embora evidentemente também com distorções e embora com 
conflitos. 

Já agora desculpa, mas cito António Sérgio, que aproximando-se 
do ideal ((libertário)), não era um anarquista, diz ele a certa altura em 
Confissões de um Cooperativista: ((Vi sempre no cooperativismo (com 
espanto irónico de várias gentes, vamos) um sistema completo, uma tese 
genérica, de carácter moral e sociológico; uma larga e compreensiva 
filosofia política sobre a melhor estruturação do nosso viver comum e 
a racional e libérrima anunciação profética de uma humanidade diversa 
da que temos hoje: com outra civilização, outra orientação, novíssimo 
estilo; uma civilização mais perfeita - em que a realidade do dirigismo 
e da planificação económica é conciliada com a liberdade do trabalho 
que controla, com a existência da iniciativa nas comunidades associadas. 
E que mais! Vi nele a marcha para a emancipação do povo, mas sempre 
por caminhos de libertação efectiva; a teoria da economia que parte do 
homem como consumidor, para valer ao homem como consumidor; vi 
nele a extinção do lucro abusivo (ou lucro propriamente dito ou sobre-
lucro); a apropriação colectiva, gradual e pacífica da maioria dos 
instrumentos de produção e de troca pela associação federal dos con-
sumidores nacionais; ... a grata substituição da supremacia do estado 
pelo governo da economia pelo próprio povo ... 

É certo que nada disto tem a ver com o teu neo-anarquismo, mas 
creio que corresponde dentro de certa medida ao pensamento do anar-
quismo social. 

Olha meu amigo Paulo, penso que este nosso «terçar armas» é 
capaz de ter interesse e será de continuar, mas por hoje basta, teremos 
ocasião de aprofundar estes e outros problemas levantados pelo teu 
neo-anarquismo. 
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Uma posição: a esquerda e nós 

É problemático que os conceitos de esquerda e direita corres-
pondam a socialismo e liberalismo, respectivamente, embora essas 
equações simples tenham sido interiorizadas por milhões de indivíduos 
e funcionado automaticamente nos seus modos de pensar e nos deba-
tes que desenvolvem com terceiros. 

Foi talvez mais rigorosa e intelectualmente eficaz a análise que 
definia a esquerda como o partido do movimento, da mudança e do 
progresso, e a direita como a força de conservação que se lhe opunha, 
o establishment, a resistência daquilo que está. 

Porém, espartilhado entre as tendências revolucionárias -
sobretudo a leninista - e as democrático-reformistas, há muito que 
o socialismo deixou de representar um ideal de emancipação humana 
para se converter em agente diversificado nos processos de luta polí-
tica, nomeadamente através da mobilização de meios de acção como 
os aparelhos coercivos do estado, a propaganda, o combate eleitoral, 
a instrumentalização das forças e dos conflitos sociais e económicos, 
a diplomacia e a guerra. Por outro lado, ao assenhorear-se do poder 
Político estatal em vários países, o socialismo perdeu, em muitos casos, 
a caracterização que trazia de movimento e força de contestação, sur-
gindo 'mais, agora, como um bloco de conservação e resistência a novas 
mudanças. Neste sentido, esquerda e socialismo deixaram de ter uma 
correspondência necessária. 

A esquerda, por seu lado, no espectro dos sistemas políticos 
democráticos, há muito que se torrou apenas na alternativa possível 
da direita. E nações há que aprenderam sabiamente a utilizar esta 
situação, castigando o partido do poder pela chamada da oposição, 
cada vez que aquele tende a instalar-se ou a esquecer excessivamente 
o sentido do mandato recebido. Ao fazê-lo, porém, não só se fortalece 
a tendência para a banalização das referências ideológicas de esquerda 
e de direita, como se desencadeia mesmo, por vezes, um processo de 
(dransposição de almas)), como a história política dos Estados Unidos 
nos tem oferecido tantos exemplos, desde a guerra civil até à adminis-
tração Reagan. 
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Noutra abordagem, pode também dizer-se que os anseios de mu-
dança perderam urna parte da superioridade moral que durante tanto 
tempo exibiram sobre os reflexos conservadores. As ideias de movi-
mento e de progresso deixaram de ser indiscutíveis, para passarem 
muitas vezes a ser olhadas com suspeição, a partir de certas marcas 
fixadas fundo na consciência colectiva, resultantes de ((efeitos não-pre-
vistos ou não-desejados)). Da urbanização ao crescimento económico, 
da conquista do tempo livre graças aos ganhos de produtividade até às 
indústrias de alto risco, da descolonização ao próprio ((socialismo rea-
lizado)) - vários têm sido os magnos projectos forjados neste século 
que cedo se viram seguidos de frustrantes resultados e consequências. 
Os movimentos e reflexos ecologistas são o exemplo mais claro e tangí-
vel desta desconfiança na mudança e no progresso. 

Da outra banda, a direita conseguiu parcialmente ressarcir-se da 
acusação de conservadorismo: actualmente, é ela que lança esse epíteto 
aos socialistas e homens de esquerda, assumindo por sua conta e risco 
o tema da transformação. Por outras palavras, todo o espectro polí -
tico veicula hoje a ideia da mudança, de modificação daquilo que existe. 
O discurso da mudança tornou-se, pois, o discurso absolutamente domi-
nante nos sistemas políticos. Isto, note-se, no momento em que na 
«sociedade civil» reemergem poderosas tendências de conservação, que 
vão desde os valores tradicionais da família até ao reaparecimento de 
movimentações nacionalistas e de sinais de intolerância que já não é 
somente ((larvar)), de carácter religioso e racial. Por seu lado, depois 
de décadas de afirmação do primado do colectivo sobre o individual, 
assiste-se, se não a uma inversão de posições, pelo menos a uma reequi-
libragem, em que o liberalismo recupera nitidamente pontos em rela-
ção às ideias de socialização, como o provam a voga de movimentos 
actuais como a ((revolta dos contribuintes)) contra a burocratização, iuie-
ficácia e desperdícios do estado-providência, as reprivatizações das 
grandes empresas e o atractivo suscitado pelas pequenas e pela aventura 
de se ser ((patrão de si próprio)), ou ainda, noutros campos, a sensibi-
lidade pública pelos ((direitos humanos)) (individuais) ou pela nova 
criação artística. 

É talvez uma banalidade dizê-lo, mas nem os conceitos de esquer-
da e de direita são hoje, nos países democráticos, aquilo que já foram, 
nem os sistemas capitalistas e socialistas se apresentam com a mesma 
irredutível oposição de há algumas décadas atrás. Não obstante isto, 
é indesmentível que o «rotativismo» dos sistemas democráticos não é 
apenas um jogo gratuito, mas também a tradução, filtrada, distorcida 
embora, de conflitos e interesses de grupos sociais e de representações 
mentais transportadas de maneira complexa nos imaginários colectivos. 
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Tal corno para os países do bloco de Leste fará hoje todo o sentido 
que a esquerda seja ali figurada por um Walesa ou um Sakharov e a 
direita pelos burocratas empedernidos dos partidos comunistas. E é 
ainda possível que as soluções socializantes sejam uma necessidade 
quase inultrapassável para grande número de países onde as populações 
têm mais urgência em garantir a sua subsistência imediata do que em 
preocupar-se sobre o modo de exercício do poder político ou de fun-
cionamento da economia. 

Nada disto poderia deixar indiferente o anarquismo. Como dou-
trina, é difícil classificar o anarquismo à esquerda, e mais ainda à direita. 
Apesar da sua grande variedade interna, pode dizer-se que o anarquis-
mo tentou urna síntese - porventura impossível, como muito o acusam - 
entre esquerda e direita, sem se colocar ao centro. Comungou com a 
esquerda a crença na mudança e no progresso e, com a direita, algum 
apego ao lastro cultural (naturalista?) sedimentado pelas gerações. Ten-
tou igualmente urna síntese entre liberalismo e socialismo, partilhando 
com este as ânsias de socialização, de racionalidade e de justiça, mas 
com aquele a primazia acordada ao indivíduo e a desconfiança em 
relação à lei e ao estado. Do ponto de vista doutrinário, é indubitável 
que o anarquismo forjou uma nova concepção, original, não imediata 
nem facilmente identificável às grandes correntes ideológicas domi-
nantes no mundo contemporâneo (liberalismo e socialismo), nem às 
principais famílias políticas (a esquerda, a direita, o centro) que emer-
giram desde que a política, o estado, passou a ser um negócio público, 
que a todos, em princípio, diz respeito. 

Já corno movimento, o anarquismo colocou-se, historicamente, 
à esquerda. Pode porém dizer-se que ele escolheu ser urna esquerda 
permanentemente ancorada na oposição, renunciando à possibilidade 
de alternância com o exercício do poder que, justamente, a política 
contemporânea tornou viável. Foi também predominantemente socia-
lista, não tendo atingido dimensões sequer comparáveis as suas expres-
sões individualista ou mística. 

Finalmente, como atitude individual, o anarquista caracteriza-se 
pela permanente tensão entre diversas polarizações contraditórias. Inse-
re-se nos movimentos de contestação, mas deplora os planos que neles 
permanentemente se forjam para consolidar o poder uma vez obtida 
a vitória. Não vive sem um forte sentimento de inserção numa comu-
nidade (à falta de outra, a constituída pelos seus companheiros de 
ideais), mas revoltar-se-á cada vez que esta lhe limite a sua liberdade 
de manobra. Reconhece a conveniência da organização (no mínimo, 
como suporte da acção), mas torpedeará qualquer intento de raciona-
lização das suas estruturas e práticas. Instituinte-instituído, individual. 
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-sociedade, liberdade-solidariedade, fins-meios - eis alguns dos sistemas 
bipolares entre os quais se move o anarquista, em busca de uma coerên-
cia quiçá impossível e gerindo estas tensões de maneira diversificada, 
seja como amargura ou como auto-realização, como evasão utópica ou 
pragmatirno reformista, como filosofia de relacionamentos inter-indi-
viduais ou como fascínio da violência e da morte. 

Desta colocação particular resulta compreensível que o anarquis-
mo tenha sofrido tratos de polé, com o andar e as voltas da história. 
Exaltou-se com todas as revoluções do século e participou em algumas, 
mas delas saiu sempre incorporado no rol das principais vítimas: Rússia 
e Espanha, é claro, mas um pouco também na China e na América 
Latina, nos Balcans ou em Portugal. Foram anarquistas espanhóis que, 
em 1966, inauguraram o sequestro de personalidades estranhas para 
chamarem a atenção pública para com a repressão reinante no seu 
país, mas os guerrilheiros urbanos que, nos anos 70 e 80, saltaram 
para as ((manchetes)) do mundo inteiro desviando aviões ou praticando 
atentados, eram italianos, alemães ou árabes que faziam referência a 
um marxismo ou um nacionalismo de combate e ignoravam completa-
mente o anarquismo e as suas aspirações político-sociais. 

Nos últimos vinte anos, o anarquismo viu-se de novo recordado, 
não por aquilo que o seu próprio movimento tivesse realizado - como 
se sabe, os anarquistas pouco pesaram em Maio de 68, nas revoltas 
juvenis desses tempos ou no despertar feminista - mas porque outros 
actores sociais agitavam temas que lhes eram ou tinham sido caros, e 
de uma maneira que fazia lembrar certas práticas típicas do movimento 
anarquista histórico. Ironicamente, para os anarquistas de hoje resulta 
muitas vezes desesperante que se identifique como anarquismo 1movi-
mentos actuantes na sociedade mas que são e permanecem autónomos 
em relação a eles, e que eles próprios só sejam reconhecidos como ((OS 

filhos)) dos anarquistas históricos que, por outro lado, depois de terem 
sido crucificados em vida, são agora objecto de alguma curiosidade 
e merecimento. 

Embora com dificuldade, é sempre possível descortinar no inte-
rior da nebulosa anarquista a existência de filões heterodoxos, que se 
propõem alterar, mais ou menos sensivelmente, a ((ordem das coisas» 
reinante no ((sistema anarquista)), isto é, mais precisamente, no seu 
movimento organizado. Francesco Saverio Merlino travou forte polé-
mica com Malatesta no início do século por causa do anti-estatismo 
e não-intervencionismo radical dos anarquistas, acabando por se afastar 
do movimento e cair num isolamento politicamente estéril. Emílio 
Costa, perante a situação nova criada pelo início da guerra, propõe 
desde 1915 um corajoso esforço de reexame, se não das teorias, pelo 
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menos dos objectivos práticos e da acção desenvolvida pelo movimento, 
sem conseguir outros resultados mais palpáveis que não fossem um pro-
gressivo apagamento da criatividade intelectual de sinal libertário em 
Portugal e o desenhar de trajectórias individuais flutuantes, muitas das 
quais se cruzaram com os caminhos do nascente bolchevismo. Já afir-
mámos uma vez que, se se perdoou a Kropótkine o seu ((desvio)) guer-
rista -. em favor do direito de defesa da França -, o mesmo se não 
passou com personalidades tão marcantes do anarquismo coevo como 
Cornelissen, Tcherkessof, Quintanilla ou, sobretudo, Jean Grave, que 
em França ficou desde então como um ((proscrito)) dentro do movimento. 

Pela nossa parte, e bem mais modestamente - porque os contex-
tos mudaram completamente -, temos tentado igualmente propor um 
exercício de revisão das concepções e das práticas libertárias contemporâ-
neas, quer a partir de um reexame histórico mais aprofundado, quer na 
base de uma ((introspecção)) que o avanço das ciências sociais e humanas 
e a sua divulgação torna hoje perfeitamente possível, quer, finalmente, 
pelo confronto sério e rigoroso com a realidade do mundo em que vive-
mos, neste final de século - onde julgamos poder distinguir tanto mo-
tivos de preocupação como, inversamente, razões positivas que corrobo-
ram algumas das melhores intuições dos pensadores libertários clássicos. 

Assim, procurámos em várias ocasiões pôr em evidência as con-
tradições a que se pode chegar a partir do seguimento cego de uma 
lógica interna - esquizofrénica, como já alguém lhe chamou - que recusa 
ser confrontada com a realidade exterior, aquela em que, por outro lado, 
cada um de nós se move para ((ganhar a vida)), conviver, divertir-se, 
etc. Por exemplo, ao pormos a nu o duplo discurso (para uso privado, 
e para a esfera militante, ((oficial))) praticado por tantos anarquistas 
de hoje, tínhamos em vista o choque terapêutico que pudesse levar 
a reorientações estratégicas mais eficazes e a reelaborações teóricas mais 
interessantes. Ao tirarmos do esquecimento certos exemplos de prá-
ticas e concepções históricas de anarquistas minoritários esmagados 
pelo peso das correntes dominantes, estávamos não só a buscar a cober-
tura de alguma legitimidade para as nossas próprias posições hetero-
doxas como sobretudo a desmontar os mecanismos de silenciamento, de 
censura e de poder que, sem serem decretados por quem quer que seja, 
podem ter curso num meio oficialmente proclamado como libertário. 

Os resultados deste intento de aggiornamento do pensamento e 
das práticas anarquistas são talvez decepcionantes. Mas não será por 
isso que, por nossa vontade, sairemos do terreno onde o anarquismo 
se constituiu e ganhou notoriedade: no ((partido do movimento)), na 
((pesquisa irrecusável da verdade)), e na ambição do ((indivíduo livre 
sobre a terra livre)). 
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A problemática da «transição 
para o socialismo» na história 

O caso de Portugal (1974/1975) 

Nota introdutória 

Os problemas teóricos e práticos relacionados com os modelos 
de sociedade alternativos são vastos e complexos. Os paradigmas sociais 
resultaram, em larga medida, de um processo histórico protagonizado 
por indivíduos, grupos, instituições, movimentos sociais, revoluções, cri-
ses, etc., mas tiveram na sua origem a alternativa societária. 

Na sua sistematização persistiram ideias, ideologias e filosofias 
que procuram modelar o universo social à sua maneira. A proble-
mática histórica da (dransição para o socialismo)) enquadra-se nesse 
domínio. 

O caso de Portugal, com incidência no período de 25 de Abril 
de 1974 a 25 de Novembro de 1975, á passível de análise à luz dos 
fenómenos que se identificam com o processo de «transição para o 
socialismo». 

Princípios teóricos e práticos 

É extraordinariamente difícil determinar com rigor, em profun-
didade e extensão, as causas e os efeitos dos fenómenos relacionados 
com a ((transição para o socialismo)). Não obstante essas dificuldades 
metodológicas e conceptuais, foi possível delimitar, em termos lógicos 
e cronológicos, o núcleo central dos factos e teorias mais representa-
tivos do objecto de análise em questão. 

Principiar a análise por Karl Marx revelou-se crucial. Ele foi, 
sem dúvida, o autor que criticou com proficuidade o modo de produ-
ção capitalista, como inclusive construiu um modelo de sociedade alter-
nativo: o socialismo. 

Ao definir o conteúdo das transfo'rmaçes históricas a realizar 
no processo de ((transição para o socialismo)), Marx sistematizou os 
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períodos e as mudanças a operar a nível das relações sociais de produ. 
ção, do Estado e das forças produtivas do modo de produção capita-
lista. Na sua evolução lógica o modo de produção socialista personi-
ficaria a extinção do capitalismo e criaria uma nova sociedade sem 
Estado e sem opressão e exploração. Com  a morte de Marx, o marxis-
mo desenvolveu-se como corrente revolucionária no movimento social 
operário, no meio dos intelectuais e dos estudantes. 

Para essa realidade contribuiu o desenvolvimento e a crise do 
capitalismo nos países da Europa mais desenvolvidos: Inglaterra, Fran-
ça, Alemanha. A formação de partidos e de sindicatos operários na 
órbita do marxismo ortodoxo deve-se às suas premissas revoluciona-
risa, mas também ao trabalho intelectual e militante dos seus defen-
sores mais proeminentes: Engeis, Kautsky, Bernstein, Rosa Luxem-
bourg, etc. 

Entre finais do séc. xix e princípios do séc. xx assistiu-se a um 
incremento progressivo da luta pela instauração do socialismo, segundo 
os princípios do marxismo ortodoxo, mas sem resultados bastante signi-
ficativos. As greves, insurreições esporádicas, participação nos proces-
sos eleitorais e a luta no campo sindical deram algumas vitórias ao 
movimento social operário, sem abalar, no entanto, as estruturas da 
sociedade capitalista. 

Entretanto, num outro contexto socioeconómico, político e cul-
tural, o partido bolchevique, liderado por Lenine, conseguiu introduzir 
na sociedade russa as premissas teóricas e práticas do marxismo orto-
doxo. As dificuldades de dinamização do marxismo ortodoxo na Rússia 
foram imensas. Por um lado, o subdesenvolvimento do capitalismo e 
a função ancestral da cultura na sociedade russa estavam desajustadas 
das condições objectivas e subjectivas imprescindíveis para a instau-
ração do socialismo: isto é, não havia um amadurecimento das contra-
dições subsistentes entre o desenvolvimento das forças produtivas e 
as relações sociais de produção, nem tão pouco o proletariado tinha 
ascendido a uma consciência de classe homogénea e revolucionária. 
Por outro, o sistema legislativo e executivo dos czares baseava-se no 
despotismo e no absolutismo. Para sobreviver neste contexto adverso, 
o partido de Lenine enveredou por estratégias baseadas na clandesti-
nidade, no profissionalismo militante e na acção insurreccionalista. 

A revolução russa de 1917, como primeira experiência histórica 
da ((transição para o socialismo», foi o fruto do papel do partido bol-
chevique, mas também dos ensinamentos que retirou da sua identifi-
cação com o marxismo ortodoxo. A «transição para o socialismo» na 
Rússia dos sovietes realizou-se sob a égide do marxismo-leninismo. 
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O seu conteúdo fundamentou-se na estatização da economia e 
na sua industrialização abrupta. A acumulação primitiva socialista 
resultou num imenso desperdício de recursos humanos e financeiros. 
À custa da fome, iséria, opressão e exploração as massas trabalha-
doras serviram para alimentar e desenvolver uma nova casta burocrá-
tica que, entretanto, se formou a vários níveis na sociedade soviética. 

Lenine, Estaline, Trotsky, Bukharine, Preobrajenky, etc., em-
bora tenham sofrido e evoluído para situações diferenciadas, cada qual 
a seu modo foi protagonista na dinamização desse processo. Pese embora 
as vicissitudes e as divergências da classe dirigente, todos, sen excepção, 
colaboraram para que o partido bolchevique, ascendesse à hegemonia 
do poder sobre a sociedade soviética. 

As nacionalizações e a socialização dos meios de produção, assim 
como a planificação da economia não aboliram as categorias económi-
cas mais representativas do capitalismo: salariado, dinheiro, merca-
doria, juros, impostos, mais-valia. Após várias décadas de experimen-
tação económica, social, política e cultural, o modelo de «transição 
para o socialismo)) que foi instaurado sob a direcção do marxismo-leni-
nismo não realizou os seus objectivos: a extinção da opressão e da 
exploração sobre o proletariado. 

Acçim,, o proletariado não foi a clase social revolucionária que 
dirigiu e realizou a transformação radical da sociedade capitalista. 
O Estado e as suas estruturas repressivas em vez de perecerem progres-
sivarnente - como Lenine tinha preconizado na sua obra «O Estado 
e a Revolução)) -, tornaram-se elementos de coacção e constrangimento 
da liberdade e criatividade dos indivíduos e grupos. 

A experiência chinesa iniciada em 1949 não foi diferente do 
modelo marxista-leninista soviético. A especificidade cultural, demo-
gráfica e económica da China não impediu que o PCC, sob a chefia 
de Mao Tsé-Toung, enveredasse pela instauração da «transição para 
o socialismo» que estava identificado corno o modelo soviético. 

O conflito sino-soviético, nesse sentido, foi um ((epifenómeno 
de diversão ideológica)) que só pode ser compreendido à luz da luta 
pela hegemonia imperialista a nível do mundo capitalista e socialista. 

O modelo de ((transição para o socialismo)) experimentado na 
URSS e na China foi objecto de análises apologéticas e de críticas radi-
cais. No campo do marxismo deve-se destacar, entre outros, o papel 
teórico realizado por Charles Bettelheirn na defesa desse modelo. Para 
além da crítica proeminente dos anarquistas, entre aqueles que criti-
caram acerrimamente a natureza despótica e exploradora do modelo 
soviético sobressaíram Kautsky, Pannekoek, Castoriadis, etc. 
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O caso de Portugal (1974/1 975) 

Muitas das transformações socioeconómicas, culturais, ideológi-
cas e políticas que ocorreram em Portugal, no período de 1974/1975, 
só podem ser explicadas e compreendidas se as articularmos com os 
pressupostos teóricos e práticos do modelo marxista-leninista soviético. 

É certo que os elementos estrutural e conjuntural da ditadura 
fascista de Salazar e Caetano foram os principais obreiros da derrocada 
do regime que perdurava há 48 anos. A miséria e a exploração exer-
cida sobre as massas trabalhadoras, a guerra colonial, a emigração, 
assim como a natureza corporativa do regime, provocaram a queda 
do sistema social vigente. A facção capitalista mais moderna opunha-se 
às leis do condicionalismo industrial e à falta de liberdade dos meca-
nismos convencionais do mercado. 

Quando se analisa as características das transformações ocorri-
das em Portugal no período de 1974/1975 denota-se que todas elas 
foram enquadradas alternativamente nos parâmetros dos paradigmas 
sociais actuais: capitalismo e/ou socialismo. Antes e depois do 25 de 
Abril de 1974, as ideologias representativas dos referidos paradigmas 
penetraram no imaginário colectivo dos estudantes, no Estado, no apa-
relho militar, na emigração, no movimento social operário, nos parti-
dos e sindicatos, noutras instituições e grupos sociais. 

Pelos aspectos negativos que a ditadura disseminou na sociedade 
portuguesa, o espectro ideológico sofreu uma bipolarização sustentada 
por duas expectativas fundamentais: fascismo «versus» comunismo. 

A estruturação do MFA, partidos, sindicatos, governos provisó-
rios, assim como o processo revolucionário que deu origem às nacio-
nalizações, reforma agrária e autogestão, teve a sua base ideológica 
no modelo marxista-leninista soviético. 

O MFA resultou, em grande parte, da sua identificação progres-
siva com o socialismo. Se bem que a sua constituição surgisse de reivin-
dicações corporativas no âmbito da instituição militar, com o agrava-
mento da crise da sociedade portuguesa e da indefinição do processo 
revolucionário em curso, assumiu a liderança da instauração da ((tran-
sição para o socialismo)). 

Na base dessa evolução estiveram dois factores: o exercício do 
poder político-militar e a influência militante e ideológica do PCP e 
outros grupos esquerdistas (MES, PRP/BR, UDP, etc.) sobre o MFA. 

Os partidos políticos irromperam com grande dinamismo logo 
que ocorreu o 25 de Abril. O desbloqueamento das suas actividades 
permitiu que disputassem a liderança do poder no aparelho de Estado, 
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sindicatos e autarquias e invadissem o imaginário colectivo dos indiví-
duos e grupos com as suas ideologias. 

Essas funções foram diferenciadas. A natureza maniqueísta do 
regime deposto determinou que o espectro ideológico após o 25 de 
Abril evoluísse de modo dicotómico. As opções políticas ((positivas)) 
tinham uma tradução na luta exercida contra o fascismo. As de carác-
ter ((negativo)) decorriam de todas as posições identificadas com o regi-
me deposto. Nas circunstâncias, o PCP e os grupos esquerdistas (e em 
menor grau o PS) capitalizaram esse estado de espírito. Os partidos 
conotados com a ideologia ((fascista)) tiveram dificuldades em expan-
dir-se com excepção do PPD. 

O exercício do poder político embora estivesse relacionado com 
a especificidade de cada partido, esteve, no entanto, condicionado pela 
acção legislativa e executiva protagonizada pelo MFA. Por falta de 
experiência histórica e/ou porque não quis assumir essa responsabili-
dade, o MFA delegou nos partidos o que tinha conquistado pela força 
das armas. 

Até 28 de Setembro de 1974, o PS e PPD tiveram um benefício 
relativo no exercício do poder. A partir da queda do general António 
de Spínola e com a ocorrência do 11 de Março de 1975, o exercício 
do poder passou maioritariamente para o PCP. Com  a vitória do 
((Grupo dos Nove)) no seio do MFA, a partir do ((verão quente)) de 
1975, o PS passou a liderar o poder durante a vigência do 6.° governo 
provisório. 

Houve um facto histórico que ajudou à perca de hegemonia do 
poder exercida pelo PCP. As eleições de 25 de Abril de 1975 para a 
Assembleia Constituinte ao revelarem-se favoráveis ao PS e PPD, sub-
verteram a legitimidade que o MFA detinha a nível do poder político-
-militar. A queda do MFA provocou a do PCP. 

Os partidos políticos que exerceram o poder, durante o ano 
de 1975, estiveram de acordo com a instauração da ((transição para 
o socialismo)) na sociedade portuguesa. O PPD e o CDS só depois de 
25 de Novembro de 1975 recusaram a continuação desse processo 
histórico. 

Os sindicatos foram, quase sempre, as correias de transmissão 
dos desígnios da actividade partidária. A força militante do PCP que 
culminou com a hegemonia da Intersindical sobre a actividade sindical, 
deveu-se ao seu prestígio e passado histórico nos meios operário, rural 
e urbano. 

Muitas das reivindicações espontâneas e radicais do movimento 
social operário foram contestadas pela Intersindical porque estava iden- 
tificada com a estratégia da luta pelo poder do PC?. Esse facto levou 
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a cpie o operariado criasse comissões de trabalhadores mais consentâ-
neas com os seus interesses de classe e autonomia organizacional. A ade-
são do operariado à ((batalha da produção)) que se enquadrava nos 
objectivos da ((transição para o socialismo)) foi obra quase exclusiva 
do militantismo do PCP e da Intersindical. 

A função dos diferentes governos provisórios esteve quase sempre 
articulada com a estratégia do MFA a nível do poder político-militar. 
Em termos de política económica e do seu papel na concepção e exe-
cução das 'medidas legislativas, quedaram-se a cumprir as opções parti-  
darias a que pertenciam. Os três primeiros governos provisórios limi-
taram-se a gerir a crise do modelo capitalista em crise. O 4•0  e 5•0 

governos provisórios a implantar a «transição para o socialismo» e o 
a gerir o fim dessa transição. 

A parte substancial das transformações realizadas no âmbito das 
nacionalizações e reforma agrária, com excepção da autogestão, esti-
veram dentro da lógica da ((transição para o socialismo)) em Portugal. 

As nacionalizações que ocorreram após o 11 de Março de 1975 
centravam-se na lógica da estatização dos sectores fundamentais da 
economia e obedeciam à estratégia da dinamização da ((transição para 
o socialismo)). O facto da sua irreversibilidade estar sujeito aos dita-
mes da luta pelo poder político-militar levou a que as suas hipóteses 
de desenvolvimento fossem invertidas a partir de 25 de Novembro 
de 1975. 

A reforma agrária personificou a grande mudança a operar no 
sector agrícola. Em termos de relações sociais de produção, o Estado, 
pela via das UCP's, procurou extinguir a grande propriedade fundiária 
e o modelo de gestão privada dos latifundiários. Tal como aconteceu 
com o sector industrial através das nacionalizações, a reforma agrária 
funcionou como o cerne da estatização da economia no sector agrícola. 

A reforma agrária enquadrou-se também na perspectiva da «tran-
sição para o socialismo)). O papel do PCP e da Intersindical foi bas-
tante importante para mobilizar os trabalhadores agrícolas e o MFA 
na prossecução desse objectivo. 

A autogestão não foi enquadrada institucionalmente na lógica 
da ((transição para o socialismo)). A crise generalizada das PME's 
expressou a ausência de urna estratégia histórica dos empresários por-
tugueses face aos desafios gerados pelo mercado concorrencial e as 
reivindicações dos trabalhadores. As PME's pelo seu subdesenvolvi-
mento estrutural, e os seus empresários pela manifesta incapacidade 
de dialogar e superar os conflitos, provoearahi a sua falência. Para os 
trabalhadores era impossível subsistir sem trabalho e sem salário. 
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Nesse contexto, a resposta dos trabalhadores foi tomar conta das 
empresas abandonadas pelos patrões. Com  poucas excepções, esse pro-
cesso obrigou a que, conjunturalmente, os trabalhadores enveredas-
sem para um tipo de «autogestão» forçada. Não foi, porém, uma alter-
nativa revolucionária que se opunha ao Estado e ao patronato, razão 
pela qual, algum tempo depois, grande parte, soçobrasse com imensos 
problemas. 

Na globalidade, a experiência portuguesa na história da ((transi-
ção para o socialismo)) foi efémera. Não obstante esse facto, as suas 
premissas programáticas e pragmáticas estavam identificadas com o 
modelo marxista-leninista soviético. Caso tivesse evoluído no espaço 
português teria reproduzido os mesmos fenómenos que caracterizam o 
((socialismo real)) nos nossos dias. 

[Síntese da tese de doutoramento defendida na Universidade de 
]Nanterre-Paris X, em Outubro de 1984.] 
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Os anarquistas e a guerra na Palestina 

A situação actual, capítulo do grande livro das dores do próxi-
mo-oriente, nasceu com a declaração Balfour de 1917. No século ante-
rior, o próximo-oriente não havia interessado os políticos; só os econo-
mistas, atravessando os continentes, continuavam a desenhar vias marí-
timas menos onerosas para o comércio. O poder militar da Turquia, 
que reinava nestas paragens, era fraco e bastava às potências ocidentais 
fechar os estreitos detidos pelo império otomano à cobiça do urso 
russo -• o qual começava já a estender as suas garras para os mares quen-
tes - para que a região permanecesse numa relativa tranquilidade, ape-
nas perturbada por esporádicas aventuras de senhores árabes, sempre 
prontos para operações de rapina ou para resgatar uma fabuloso negócio. 
A França, graças a uma tradição que vinha das cruzadas, e a Inglaterra 
guardiã do Suez e dos interesses do capital, asseguravam uma presença 
que se limitava às exigências militares e imperialistas. 

A primeira guerra mundial impôs às democracias uma estratégia 
destinada a fazer ajoelhar o império austro-alemão, e o Crescente 
pegou logo! As operações militares nos Dardanelos e próximo-oriente 
foram conduzidas com pouco empenho, porém o suficiente para des-
mantelar o império turco, colosso com pés de barro. Esta guerra atraiu 
bom número de aventureiros. Delimitar um território, reinar à sombra 
de um senhor da guerra, tal foi a ambição desses pequenos Lawrence 
de pacotilha que palmilharam o deserto de Suez a Alep, de Bagdad 
a Beirute, e que dividiram esse próximo-oriente em países mal cons-
tituídos, sem fronteiras definidas, talhados à medida dos interesses 
políticos e económicos das grandes nações europeias. 

Para levar à desagregação a Turquia, os aliados tinham prome-
tido tudo aos pequenos reis do deserto, aos comerciantes das cidades 
marítimas, a todos. A França ficou com a Síria; a Inglaterra com a 
Palestina. Os vários chefes de bando partilharam os restos dos impe-
rialismos vitoriosos. Entre todas estas promessas, a declaração Balfour 
dava ao povo judeu o direito de se instalar numa terra ingrata, cujos 
possuidores a cediam de bom grado mediante dinheiro. 
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Entre as duas guerras, os judeus fugidos dos fascismos europeus 
afluiram à Palestina e 1945 acentuou o êxodo para a Terra Prometida. 
Os árabes, influenciados por um nacionalismo e um modernismo sobre-
postos à sua civilização arcaica, ganharam medo. A Inglaterra tentou 
então travar a imigração, tornando-a clandestina e marcando-a com o 
episódio célebre do Exodus. Em seguida, veio a partilha cujo fruto 
foram as sucessivas guerras onde judeus e árabes se enfrentaram sem 
perdão, juntando às suas querelas as que igualmente opunham a Rússia 
e a América, em busca de uma supremacia mundial. Ao longo desta 
luta que prossegue, a França . e a Inglaterra, antigas potências dominan-
tes, foram sendo pouco a pouco afastadas e o conflito desencadeado 
pela nacionalização do canal de Suez marcou o seu canto do cisne. 

Não existe um partido revolucionário no próximo-oriente porque 
não há um só partido que seja capaz de dizer claramente que o Islão 
constitui uma barreira a qualquer projecto coerente de evolução. O pro-
blema do mundo muçulmano não é apenas um problema de separação 
da Igreja e do Estado mas, mais profundamente, um problema da pre-
sença do espiritual na esfera do económico, do social, do político. 
A força milenária do costume é ainda hoje tal que só um partido que 
negue a revelação estará em condições de conduzir um tal combate. 
Um partido não apenas anti-clerical, mas antes anti-religioso. E um 
tal partido não poderá ser outra coisa senão um partido socialista revo-
lucionário de carácter libertário. Outro partido qualquer levaria à 
substituição do princípio do proletariado oprimido pelo princípio do 
((estado proletário)), o que só concorreria para pôr em segundo plano a 
exploração das massas pelas classes dirigentes autóctones, reforçando 
estas ao ponto de poderem reinar plenamente sobre o seu proletariado 
industrial e rural. É o que têm feito os marxistas, por duas razões 
essenciais. A primeira é de ordem imperialista: trata-se, pura e sim-
plesmente, de apoiar tudo aquilo que prejudique o bloco capitalista 
e conforte o bloco marxista. Em cálculos deste género as condições 
concretas em que vivem as classes pobres nada contam em face da 
teoria das ((nações proletárias)). A segunda razão é doutrinária. Fecha-
dos no seu dogmatismo, os marxistas julgam que a transição é uma 
necessidade histórica e que da luta entre os blocos antagonistas sairá 
uma síntese que os ultrapassará, fazendo avançar o socialismo. Esque-
cem que a experiência hitieriana, entre tantas outras, há muito mostrara 
a pouca solidez de todo este tipo de teorias. 

Na realidade, o ((estado proletário)) é uma coisa que não existe. 
Existem, sim, proletários explorados pela sua própria classe dirigente, 
às vezes com apoios do exterior, outras vezes em luta contra o exterior 
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para conservar o benefício dessa situado. E o mundo muçulmano 
é uma excelente ilustração desta verdade. 

Basta examinarmos o passado não muito distante para vermos 
onde conduziram tais erros do marxismo. Durante o nosso processo 
de descolonização, por exemplo, havia quem nos tentasse demonstrar 
que a luta nacionalista e religiosa do FLN na Argélia se identificava 
à luta pela emancipação popular. Ao ver, anos mais tarde, aquilo em 
que se tornou a sociedade argelina dominada por urna classe de buro-
cratas que suprimiu todas as liberdades, a começar pela sindical, de 
imprensa e de associação, não pode haver dúvidas sobre a insanidade 
de tais discursos. 

Um partido revolucionário no mundo muçulmano deve ir reso-
lutamente contra a corrente: recusar integrar-se na burocracia; recla-
mar a laicisação total das estruturas da sociedade; entregar-se a uma 
intensa propaganda anti-religiosa que ponha em causa as leis espiri-
tuais e temporais ditadas pelo profeta. Todo o partido que, qualquer 
que seja a fraseologia usada, não defenda um tal programa é um par-
tido de classe, mesmo se ele ambiciona a alterar as classes na sociedade. 
É um partido teocrático, mesmo se ele se reclama do socialismo, pois 
que aceitará, para governar, as leis derivadas da revelação do Corão. 
Tudo o resto não passa de palavreado e exploração da moda. 

Dir-me-ão que um tal partido levantaria contra ele o povo, os 
fellahs. É certo; é inevitável. Onde, senão nas vulgatas marxistas, se 
viu os povos aceitarem de braços abertos as primeiras intervenções 
dos partidos revolucionários nascentes? O partido da revolução árabe 
será rejeitado pelo fellah como o partido da revolução o foi no tempo 
da Comuna pelo camponês e pelo operário francês. Mas ele será um 
verdadeiro partido de oposição e marcará uma data. Colocará em 
campo os verdadeiros problemas, e aqueles mesmos que o insultarão 
lembrar-se-ao dele no momento em que as contradições do islamismo 
agravarão a situação geral do país. 

Este partido terá de ser construído a partir do exterior. Deve 
ser obra dos estudantes árabes que fazem os seus estudos nas faculdades 
ocidentais. com  a ajuda dos seus colegas revolucionários que já se dei-
xaram de lhes louvaminhar os seus mitos religiosos ou as suas paixões 
nacionalistas. Corno os partidos revolucionários russos que se dirigiam 
a populações que não deixavam de ter analogias com as intoxicadas 
pelo Islão, ele deverá recusar todo e qualquer compromisso com as 
classes dirigentes actuais, sejam militares, políticas ou comerciantes. 
Todo o estudante que se integra na administração ou no partido único 
está perdido para a revolução. Todo o estudante que se deixa guiar 
pelo nacionalismo ou pela religiosidade está perdido para a revolução. 
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Todo o estudante que se deixa tomar pela família, os negócios, a trans. 
plantação da vida europeia, no seio da 'miséria oriental, está igualmente 
perdido para a revolução. 

E quando um tal movimento revolucionário - nascido das con-
tradições internas destas sociedades - aparecer um dia, ele será ime-
diatamente reconhecível por nós. Não será por uma emboscada mon-
tada na estepe, por uma bomba deixada numa esquina, por um desvio 
de avião, por Panorama ou Le Monde, pois a genuinidade revolucio-
nária casa-se mal com este género de espectáculo. Provavelmente, 
manifestar-se-á através de um simples pedaço de papel contendo uma 
proclamação mais ou menos deste tipo: ((Os Deuses morreram, o Pro-
feta é um impostor e o Corão urna série de disparates. Viva a revo-
lução dos povos esmagados pelo Islão que, entre os paralelos 20 e 
40 9  da costa atlântica ao mar da China, construirá uma sociedade sem 
classes religiosas nem sociais, onde povos de diferentes origens viverão 
livres e iguais em direitos!)) 

Este, será o nosso movimento! Os restantes, que hoje se recla-
mam da revolução, deixemo-los actuar e aguardemos. Não demora-
remos muito a constatar como eles se integram na sociedade islâmica, 
ocupando o seu lugar no seio da classe dirigente onde, por sua vez e 
por sua própria conta, prosseguirão a exploração dos camponeses e dos 
operários servindo-se de métodos «modernos», trazidos do ocidente e, 
por precaução, ungidos pela espiritualidade do Islão. 

Urna das facetas mais importantes do sionismo foi o sionismo 
imigrante que, num tempo relativamente curto, fez surgir do deserto 
urna nação moderna e das águas mornas do Islão uma vida intelectual 
florescente. Este (('milagre)) flO proveio da mensagem bíblica, marcada 
do mesmo vício do Corão, mas sim do socialismo, pelo menos de um 
certo socialisno que, após ter reverenciado os limbos do espírito nacio-
nal, reassumiu o da tradição. 

Houve um acontecimento de importância considerável que per-
mitiu esta mutação, ou melhor este rejuvenescimento da mensagem 
e a sua transposição para o mundo moderno. Foi o empenhamento 
das comunidades Judias dos países democráticos no combate contra 
o nazismo. 

Em todos os países do Eixo, os judeus foram esmagados e expe-
didos para os fornos crematórios. Nos países ocupados, numerosos 
foram aqueles que escaparam às rusgas e se juntaram à resistência. 
Nos países livres, entraram em massa nos exércitos aliados e estiveram 
em todas as frentes. Durante séculos, os judeus tinham aprendido a 
sofrer em silêncio. Nestes anos terríveis, aprenderam a lutar para sobre. 
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viver. Muitos dos que conseguiram escapar eram socialistas de varias 
escolas, cuja vida militante lhes havia ensinado a arte de resistir. Foram 
estes, e a geração que eles fizeram à sua imagem, que construíram o 
Estado de Israel. 

Os grandes sábios permaneceram nas suas novas pátrias de ado. 
pção, que os remuneraram lautamente, mas os estudantes que eles for-
maram nas universidades das democracias ocidentais partiram em massa 
para Israel e, por sua vez, tornaram-se cientistas experientes e quali-
ficados. Um compromisso acabou por se estabelecer entre o socialis-
mo e o sionismo. Após o sofrimento e a luta, ia construir-se um mundo 
melhor, mantendo as tradições religiosas que seriam o garante da histó-
ria e o cimento unificador das comunidades que viriam juntar-se à 
Terra Prometida. Mas o Estado a edificar seria livre, igualitário, socia-
lista, e o kibbutz o símbolo do Retorno a uma terra que conciliaria 
Jahvé com os tempos modernos. 

Foi um projecto exemplar, executado impecavelmente por uma 
juventude plena de fé no futuro, apoiada pelo passado e bem vista 
pelas nações que assim se desembaraçavam do seu excesso de judeus 
e dos seus complexos de culpa. O único problema foi que, na velha 
terra de Caná, continuavam a existir árabes que, desde há milénios, 
apascentavam os seus rebanhos em solos de escassas ervas e de pouca 
água, esperando que Alá lhes concedesse um dia um recanto do Paraí-
so! Árabes que permaneciam em ((bíblica inocência)), a qual, como 
toda a gente sabe, não era incompatível com alguns assassinatos, vio-
lações ou rapinas, fenómenos que os judeus da Diáspora tinham conhe-
cido às suas próprias custas. Daí o drama a que continuamos a assistir 
em cada dia que passa. 

Aconteceu ao socialismo igualitário do ldbbutz aquilo que acon-
tece a todos os ensaios deste género realizados num meio ambiente 
capitalista onde o lucro é rei. Uma experiência tolerada, que tem a 
ver ao mesmo tempo com propaganda e folclore e que, nas margens 
da economia capitalista do Estado hebreu, desempenha uma papel de 
continuidade, de ligação ao passado e de garante do porvir. O kibbutz 
desempenha e continuará a desempenhar este papel na medida em que 
se confina à agricultura, ao arroteamento de terras virgens ou conquis-
tadas e que, numa fronteira em constante estado de alerta, ele será 
a sentinela, militar e ideológica, expressão concreta da pureza de 
ideais e do direito. Aí reina ainda o ideal humanitário que esteve 
na origem do Retorno, e é lá que vão por vezes rejuvenescer os velhos 
políticos fatigados e gastos pelo poder. 

No interior do país, a democracia capitalista instalou-se e domina 
em absoluto. Os capitais afluíram - nem todos lucrativos, no início, 
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mas que passaram a sê-lo pela força do sistema em movimento. O Estado 
é um estado teocrático que não ousa reconhecer-se como tal, e onde 
esta original combinação da tradição e do socialismo lhe dão um carác-
ter moral e uma maneira de viver que influi em toda a vida política, 
económica e social, distinguindo-se claramente dos países árabes vizi-
nhos, mesmo se, no fundo, desempenha uma função equivalente. 

Naturalmente, a existência precária do país de Israel, o esforço 
imenso dispendido para a sua segurança justificam, aos seus olhos, 
este estado de coisas, mas é igualmente este estado de coisas que serve 
de justificação para a luta sem descanso que lhe movem os povos do 
Islão. O círculo fecha-se. Ao país de Cana estão-lhe reservadas novas 
e duras provas. 

Existirá em Israel algum partido revolucionário, no sentido em 
que o entendemos? Respondo claramente que não! Em Israel, é certo 
que existe uma democracia parlamentar, com a sua pluralidade de par-
tidos políticos. A liberdade, tal como é entendida nas democracias 
ocidentais, existe incontestavelmente. Mas todas as formações políticas 
são ali mais ou menos condicionadas pela tradição religiosa do Retorno, 
pelo conceito de nação, pela pretensa prioridade do povo de Israel 
sobre os outros povos da Palestina. 

Nesta terra de Cana, permanecem viradas uma contra a outra 
duas civilizações, Israel e o Islão, idênticas na sua pretensão a uma 
supremacia. Em ambas encontramos os mesmos mitos estabelecidos 
sobre lendas, fixados através de textos ilegíveis, contraditórios, incom-
preensíveis, que tantas vezes desafiam o simples bom-senso. Encon-
tramos os mesmos enxertos, a história, a nação, o direito, a prioridade 
e, por cima disso tudo, um socialismo desfigurado e funcional a fins 
alheios, dominado por uma qualquer divindade descoberta por um 
qualquer profeta, e cuidadosamente mantido pelas classes dirigentes 
às quais serve de precioso alibi. 

Não, tal como no Islão, não existe em Israel um verdadeiro par-
tido revolucionário e as oposições que tentam fazer-nos crer do con-
trário mais não são do que grupos a soldo dos imperialismos estrangeiros. 

E tal como afirmei para o Islão, nós reconheceremos o apare-
cimento de um verdadeiro partido revolucionário em Israel quando 
lá virmos surgir um texto escrito em papel grosseiro onde se procla-
mará que o socialismo não tem pátria destinada por Deus, que os 
homens estão na sua terra onde quer que se encontrem, que aí têm 
o direito de viverem em plena igualdade, que as Tábuas da Lei são, 
tanto como as profecias, colecções de inépcias nascidas na noite dos 
tempos e que a sua rejeição constitui o primeiro dever de todo aquele 
que se reclama de um socialismo revolucionário e libertário. 
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Não existe solução para os problemas do próximo-oriente no 
quadro dos sistemas político e económico que o dominam. Mesmo as 
tréguas são efémeras. Os árabes, que julgam ter o tempo por aliado, 
esperam construir urna sociedade industrializada à ocidental e fazer 
pesar a lei do número para atirar os israelitas ao mar. Estes, fazem 
confiança à técnica e à ciência, incluindo possivelmente a bomba ató-
mica, para conter esta pressão. Quando um dos contendores estiver 
persuadido de ser o mais forte, a guerra acontecerá de novo, sob 
o olhar complacente das grandes potências. Porém nenhuma guerra 
resolverá o que quer que seja. Uma guerra chama sempre outra guerra! 
Só o entendimento directo dos povos contra os seus governantes, só 
o abandono dos espaventos de que se servem as classes dirigentes para 
enganar os povos podem permitir o restabelecimento da paz nesta 
região do mundo. 

Esta verdade simples, é preciso afirmá-la alto e bom som. O mo-
vimento operário revolucionário, o verdadeiro e não o dos politicantes 
ou dos teólogos da Sorbonne, não tem o direito de deixar morrer 
homens que crêem fazê-lo pela pátria ou por Deus, piando de facto o 
fazem pelos mercadores de armas, pelas companhias petrolíferas, ser-
vindo para instalar uma classe dirigente que os explorará de forma 
idêntica àquela como as classes capitalistas exploraram os proletá-
rios europeus. 

Na Palestina como noutras partes, a solução chama-se socialismo 
libertário. Os homens destas terras quentes, enleados na teia tecida 
pela história, devem tomar consciência disto. O seu combate é, como 
em toda a parte, um combate de classes onde, fraternalmente, todos os 
humilhados, todos os explorados devem enfrentar não apenas os clãs 
que os sacrificam às suas ambições, mas também, e sobretudo, os enga-
nos que o medo, a ignorância e a ambição espalharam ao longo da 
história desta região. 

É uma aposta difícil, não o ignoro, tal como não menosprezo 
os traços deixados por três milénios, que se não podem apagar de um 
dia para o outro, por um passe de mágica! É no entanto a única solu-
ção de fundo para um problema cuja eternização poderá mesmo desen-
cadear uma nova guerra mundial. 

[Texto traduzido, seleccionado e adaptado da brochura escrita por 
Maurice Joyeux, Les Anarchises et la guerre en Palestine, Paris 
Ed. La Rue 1974, por João Freire, com a simpática aquiescência 

do autor, veterano anarquista e sindicalista francês, de boa estirpe 
militante e veia literária confirmada.] 
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O banqueiro anarquista 
e a filosofia económica 

Embora Fernando Pessoa pareça entender o seu banqueiro anar-
quista mais como um jogo de argumentação e menos como urna dis-
cussão de modelos sociais, pode existir uma certa curiosidade quanto 
à ideia de economia escondida no texto. Como descreve Pessoa, isto é, 
o seu banqueiro, o dinheiro, as pessoas activas na economia e o remé-
dio para as injustiças? Neste artigo vou tentar situar alguns aspectos 
do pensamento económico em O Banqueiro Anarquista, confrontando 
o texto com os escritos de alguns economistas da primeira metade do 
século xx, a época contemporânea de Pessoa e de O Banqueiro Anar-
quista, escrito em 1922. Os três autores escolhidos têm em comum 
uma certa sensibilidade para a ligação entre fenómenos económicos, 
sociais e políticos, tendo ultrapassado com os seus trabalhos os limites 
da teoria económica convencional da época. Os dois primeiros são 
ainda hoje conhecidos. 

Joseph A. Schumpeter (1883-1950), especialista da evolução 
dinâmica da economia capitalista, teve também alguma experiência 
prática corno banqueiro privado - faliu - e como ministro das finanças 
no seu país natal, Áustria. Depois, ensinou quase vinte anos nos Esta-
dos Unidos onde escreveu o famoso livro Capitalismo,Socialismo e De-
mocracia, a origem da teoria económica da política. 

Frederich A. Hayek (1899-*), prémio nobel de economia, avant-
-guardista da análise de conjuntura e de economia monetária, também 
natural da Áustria, durante trinta anos professor na Inglaterra e nos 
Estados Unidos onde se tornou um lider académico do ultraliberalismo, 
às vezes chamado ((an arco capitalismo)). 

Silvio Geseil (1862-1930), é hoje muito menos conhecido que 
os dois outros. Mas na época da Primeira Guerra Mundial e nos anos 
vinte era discutido nos círculos intelectuais de toda a Europa. É pos-
sível que Geseil seja o único dos três cujo nome Fernando Pessoa nunca 
ouviu. De pai alemão e de mãe belga, Geseli desenvolveu um pro-
jecto de política monetária muito radical para favorecer o investimento 

na economia real e a justiça social. Passou uma parte importante da 
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sua vicia como comerciante na Argentina onde publicou os seus primei-
ros escritos (El sistema monetario argentino), aliás em espanhol. De 
volta à Alemanha, foi nomeado ministro das finanças do breve governo 
revolucionário libertário da Baviera em 1919. O economista mais 
influente do século xx, John Maynard Keynes, disse àcerca dele: 
((O mundo vai apreender mais do espírito de Silvio Geseli que de 
Karl Marx)). 

A tirania do dinheiro 

Que ideia tem o banqueiro anarquista do dinheiro? Partindo 
na cruzada de libertação dos oprimidos pelas ficções sociais, o ban. 
queiro analisa: ((A mais importante ficção social, da nossa época pelo 
menos, é o dinheiro))'. O banqueiro tem procurado subjugar a tirania 
do dinheiro sobre os homens. Vendo o dinheiro como o mito mais 
sinistro da sociedade, «entrega-se logicamente à profissão bancária para 
se mostrar mais forte e vencedor do próprio mito do capital» 2  Liber-
ta-se apenas a si mesmo. 

O ((veu do dinheiro)), que esconderia as realidades da produção 
e da actividade económica, é um assunto muito velho da economia e 
dos economistas. Silvio Geseil chama ao dinheiro ((uma abstracção 
completa» . Este contemporâneo do banqueiro anarquista defende uma 
economia de mercado sem capitalismo e repete uma crítica formulada 
pelo seu antepassado Pierre Joseph Proudhon: em vez de ser a chave 
do mercado, o dinheiro seria o ferrolho do mercado, o travão deflac-
cionista das trocas e da actividade económica. Geseil quer romper 
com a ((tirania do dinheiro)), daí a sua proposta: é necessário mudar 
o carácter do dinheiro, transformá-lo de objecto de possessão mais 
desejado num simples meio de troca. Mas como? ((O dinheiro que 
compra batatas, ferro e éter deve apodrecer como as batatas, enferru-
jai como o ferro e evaporar-se como o éter)) . Geseil concebe o ((di-
nheiro livre)) (Freigeld), um dinheiro ((desvanecendo)). Para forçar o 
dinheiro à utilização produtiva, ao investimento e ao consumo, o pro-
jecto de Geseli prevê a desvalorização contínua (por exemplo 0,1 % 
cada semana) dos bilhetes emitidos. O possuidor de um bilhete de 
dinheiro só pode manter o seu valor se comprar pequenos bilhetes 
de compensação da desvalorização - de maneira que a possessão dos 
bilhetes de dinheiro implique juros negativos. Neste projecto, a des-
valorização do dinheiro não é inflaccionista. Pelo contrário, Geseli 
defende a estabilidade monetária e prevê uma política monetária activa 
de um banco central para estabilizar os preços. Para conceber um 
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sistema económico coerente, Geseli faz outras recomendações de polí-
tica económica muito radicais (por exemplo quanto à nacionalização 
das terras e ao direito à herança) que excedem o propósito deste artigo. 
Em todo o caso, a eliminação da ((tirania do dinheiro)) parece muito 
mais radical no projecto de Geseli do que no projecto do banqueiro 
anarquista fatalista, que decide libertar-se dessa tirania, dentro do 
sistema existente. 

A luta ((libertadora)) 

O banqueiro anarquista entende a sua ((fase comercial e bancária 
do anarquismo» ' como uma acção em completa solidão: ((Consegui... 
Trabalhei, lutei, ganhei dinheiro; trabalhei mais, lutei mais, ganhei 
mais dinheiro)). O egoísmo extremo do banqueiro confina com o social-
-darwinismo. Desde há séculos que os economistas liberais tentam 
explicar que o encontro dos egoísmos múltiplos tem uma função posi-
tiva para o progresso económico da sociedade inteira. Joseph A. 
Schumpeter afirma que a evolução dinâmica da economia capitalista 
necessita de ambições e de motivações não económicas da parte do 
capitalista industrial, parecidas com o comportamento do nosso ban-
queiro anarquista. Schumpeter mostra o «pioneer» capitalista como 
uma personagem que quer vencer, vencer por causa da vitória e não 
só por causa dos lucros materiais. A introdução de novos métodos de 
produção e de novos produtos fazem parte de uma sequência de ((des-
truição criativa)) 6  que é, para Schumpeter, a essência do capitalismo 
e do desenvolvimento económico. 

Há um quadro moral desta actividade na economia de mercado? 
O banqueiro anarquista acha que tudo é permitido. ((Não olhei a pro-
cessos, empreguei tudo quanto há - o açambarcamento, o sofisma finan-
ceiro, a própria concorrência desleal)) . 

Nesta questão, as personagens tipo Schumpter diriam outra coisa. 
São partidárias da concorrência dura e sem compaixão, mas com certas 
regras de moral básica a seguir. A concorrência não é a selva. A1wiii 
Munchmeyer, um dos últimos grandes banqueiros privados da Ale-
manha, é citado pela autora da sua biografia como tendo dito: ((Se 
alguém engana o seu parceiro de negócios, um outro concorrente vem 
e diz-lhe: 'Homem, não toleres isto! Eu ajo de outra maneira')) . 

O banqueiro anarquista justifica o seu comportamento ((imoral)) 
com o carácter imoral dos valores sociais. Terá um projecto de socie-
dade nova? 
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Individualismo sem modelo social 

Um assunto parece essencial no discurso do banqueiro anarquis-
La: as ((realidades naturais)), dominadas e desalojadas pelas ficções 
sociais, o ((natural e verdadeiro)) '. A referência ao estado natural é 
utilizada com frequência nos inícios do liberalismo político e económico. 
A lógica do mercado e a concorrência livre necessitam de um ponto de 
partida onde não haja privilégios sociais. A igualdade das condições 
no início do jogo é exigida, mas não a igualdade das realidades. Nesta 
questão, o banqueiro anarquista é um liberal muito clássico. Segundo 
ele, um anarquista ((é um revoltado contra a injustiça de nascermos 
desiguais socialmente - no fundo é só isto)) Defende o caminho com-
pletamente livre para o indivíduo forte e inteligente sem perguntar 
se a força ou a inteligência podem ter raízes educativas, sociais. Para 
ele, sobre as desigualdades ((naturais)) ((ninguém tem poder nenhum, 
nem há modificação social que as modifique, como não me pode tornar 
a mim alto ou a você baixo)) ". A semelhança com as ideias dos ultra. 
liberais deste século é evidente. 

((Podemos, depois da criação da igualdade formal das leis que 
são aplicadas a todos da mesma maneira, permitir a cada indivíduo 
achar o seu lugar na sociedade)). diz Friedrich A. Hayek no seu artigo 
((Individualismo e ordem económica)) 12  

((O verdadeiro individualismo não é igualitário no sentido mo- 
derno... O individualismo nega aos governos o direito de pôr limites 
às possibilidades da pessoa apta ou favorecida pela fortuna)) . Mas, 
diferentemente do banqueiro anarquista, Hayek atribui também ao 
individualismo um valor de moral social. Para ele, o individualismo 
não corresponde a uma apologia do egoísmo mas, pelo contrário, a uma 
restrição de ambições negativas. O mérito principal do individualismo 
seria o seu carácter de um «sistema onde humanos maus só podem 
destruir o mínimo» 14•  Isto dá, de qualquer maneira, o quadro de refe- 
rência filosófico à análise do banqueiro Munchmeyer, atrás referido. 

A ((receita)) de uma sociedade livre que o banqueiro anarquista 
propõe é a seguinte: cada um procura por si libertar-se o mais possí - 
vel das ficções sociais, por todos os meios possíveis. Mas será que não 
existe um risco de incompatibilidade entre o método de libertação su- 
gerido pelo banqueiro e o ideal de liberdade individual que defende? 
Ele próprio se dá conta disso: ((É claro que esta liberdade, que deve 
haver cuidado em não estorvar, é a liberdade dos oprimidos pelas fic- 
ções sociais. Claro está que não temos que olhar a não estorvar a 
«liberdade» dos poderosos, dos bem-situados, de todos que represen- 
tam as ficções sociais e têm vantagem nelas. Essa não é liberdade, é a 
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liberdade de tiranizar, que é o contrário da liberdade)) . Mas o ban-
queiro anarquista escolheu exactamente este caminho da ((liberdade)), 
tornou-se um dos que ((têm vantagem)) das ficções sociais em detri-
mento de outros indivíduos, um dos que criam e exercem a ((tirania)). 
O banqueiro tenta defender-se: «nao é de não criar tirania que se trata: 
é de não criar tirania nova, tirania onde não estava. ... Essa, eu não 
a criei» °. Mas reforçou o status quo, o reino de uma ((ficção social)) 
que diz detestar. 0 

A um nível mais geral, o banqueiro anarquista argumenta que 
a solidariedade humana «só podia considerar-se natural se trouxesse 
consigo uma compensação egoísta)) 17,  o que tem sentido. Mas o pro-
blema do banqueiro anarquista é que ele, pelo contrário, pratica o 
egoísmo sem nenhuma compensação social ou solidárial. 

Fernando Pessoa identifica-se na sua Nota Biográfica de 1935 
com um «conservador de estilo inglês, isto é, liberal dentro do conser-
vantismo..» s  Seria uma posição perto de Hayek. Parece quase certo 
que, para Pessoa, o banqueiro anarquista é um animal caricatural da 
floresta virgem do capitalismo manchesteriano, inventado e desenvol-
vido com curiosidade, mas sem se identificar com ele. 

NOTAS: 
1  Fernando PESSOA, O Banqueiro Anarquista, Obra em prosa de Fernando 

Pessoa, Ficção e Teatro, Lisboa, 1986, p. 90. 
2  Susan Margarei BROWN, «O banqueiro anarquista ou o poeta anar-

quista mascarado?)), A Ideia, Verão-Outono 1983, p.  51. 
Silvio GESELL, Die na! urliche Wirtschaftsorclnung durch Freiland 
und Freigeld, 7.  ed., Lauf, Nurembergue, 1946, p.  235. 
GESELL, op. cit., p. 238. 
PESSOA, op. cit., pp. 90-91. 

6  Joseph A. SCHUMPETER, Kapitalisrnus, Sozialismus und Demokratie, 
ed.,, Munique, 1975, p.  138. 

' PESSOA, ob. cit., p.  91. 
Stephanie von VIERECK, Hinter iveiBen Fassaden, Alwin Munchmeyer, 
- ein Bankier betrachtet sein Leben, Reinbek, Hamburgo, 1988, p.  15. 
PESSOA, op. cit., pp. 73-74. 

10  PESSOA, op. cit., p.  72. 
11  PESSOA, op cit., p. 93. 

12  Friedrich A. HAYEK. Individualisinus und wirtschaftliche Ordnung. 
2. ed., Salzburgo, 1976, p. 28. 

13  HAYEK, op. cit., pp. 45-46. 
14  HAYEK, op. cit., p. 22. 
15  PESSOA, op. cit., p. 78. 
16  PESSOA, op. cit., p.  92. 

PESSOA, op. cit., p. 80. 
' Citado no editorial de O Independente, 10 de Junho de 1988. 
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Surrealismo e anarquismo na obra 
de António Maria Lisboa 

Pode-se pensar que as várias incompatibilidades políticas do 
surrealismo lhe advieram duma natureza íntima que o predispunha a 
acreditar mais na eficácia do pensamento de que na eficácia da rea-
lidade. Toda a sucessão de equívocos que se geraram em torno das 
relações do movimento com a política, e sobretudo com a política 
revolucionária, se centram, a meu ver, na incompatibilidade que existe 
necessariamente entre um hovimento que acreditou que o pensamento, 
entendido este como sinónimo de imaginação, precedia sempre a acção 
e um movimento que herdeiro de Marx, acreditava que a realidade 
era antes de tudo o resultado duma auto-evolução do fenómeno econô-
mico. A natureza específica destes dois movimentos aparece-nos assim 
como substancialmente diferente e só circunstâncias demasiado fortui-
tas e acidentais podem explicar as várias tentativas de aproximação 
do surrealismo ao marxismo, tentativas essas que acabarão por ser, mais 
tarde, definitivamente postas de parte. 

Por outro lado, as relações do surrealismo com o anarquismo, 
iniciadas já numa fase posterior do movimento, situam-se num plano 
completamente distinto e não devem, ser entendidas como tentativa de 
aproximação de dois movimentos distintos - o que parece ter tam-
bém acontecido, ainda que os resultados fossem pequenos - mas muito 
mais como possibilidade de um reconhecimento mútuo. Se por um 
lado o harxismo representou para os surrealistas, sobretudo nos anos 20, 
a possibilidade de aderirem à revolução social então em curso, revo-
lução esta que tinha, como se sabe, o seu núcleo de irradiação na repú-
blica dos sovietes, o anarquismo foi para eles, alguns anos depois, um 
terreno de encontro mais vasto capaz de dar minimamente resposta 
àquela consigna com que o surrealismo em 1935 tinha resumido a 
sua posição, afinal mais ética do que política: «Transformer le monde, 
a dit Marx, ehanger Ia vie, a dit Rjmbaud, ces deux mots d'ordre 
pour nous n'en font qu'un. Ao contrário do que se teria anteriormente 
passado, em que o voluntarismo revolucionário do surrealismo aparecia 
sempre cada vez mais corno um tremendo equívoco, a ontologia do anar- 
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quismo e a do surrealismo podiam, em muitos dos seus aspectos, 
coincidir. 

Dentre os valores que constituem aquele legado mais caracterís-
tico do anarquismo parece-me possível destacar a ideia de que ele não 
é um movimento destinado à actividade política, nem mesmo à história, 
mas muito mais uma ideia, um pensamento destinado a fazer evoluir 
todo e qualquer fenómeno (sobretudo, mas não exclusivamente social). 
Creio que é legítimo dizer que, dum ponto de vista anárquico, o pro-
gresso é o desdobramento da ideia, ou seja é esta que encarna no facto 
e não o facto que determina a ideia. Esta crença no mundo das abstrac-
ções e das representações é ainda uma crença na objectivação do desejo, 
crença que me parece constituir, por sua vez, a potência máxima da 
própria ideação surrealista. Foi esta transparência ontológica entre os 
objectivos fundamentais dos dois movimentos que pôde levar André 
Breton, muitos anos depois, a dizer: «Ou le surréalisme 5 '  est pour 
Ia première fois reconnu, ( ... ) c'est dans le mirroir noir de l'anar-
chisme.» (Le Libertaire, n.°  297, 17 de Janeiro de 1952). 

Para o objectivo deste trabalho, que é corno o próprio título 
indica ler a obra de António Maria Lisboa, interessa-me, ainda que 
de forma muito rápida, sistematizar quer a ruptura do surrealismo 
com o marxismo, quer a sua aproximação com o anarquismo, tanto 
mais que no devir do movimento estas duas coisas parecem estar em 
interacção. A acidentada relação do surrealismo com o marxismo come-
çou, pelo menos de forma decisiva e empenhada, com a adesão formal 
do grupo em 1927 ao Partido Comunista Francês. Em 1933, devido 
ao processo de «normalização» na URSS, Breton, Éluard e Crevel são 
expulsos do Partido. Contudo, a viragem decisiva nas relações do sur-
realismo com o marxismo só parece ter lugar, e mesmo aí de forma 
relativa, com os processos de Moscovo, em 1935. Em 1944 Breton 
diz: (de n'oublierai jamais Ia détente, l'éxaltation et Ia fierté que 
me causa ( ... ) Ia découverte d'une simple table de granit gravée eu 
capitales rouges de Ia superbe devise: Ni Dieu Ni Maitre.» (Arcane 1 7. 
Jean-Jacques Pauvert. 1971, p. 19). Natália Correia dirá mais tarde 
que foi a visão impressionante, ainda em criança, desta lápide que 
ensombrou para sempre, malgrado todos os esforços, as relações do 
surrealismo com o marxismo (O Surrealismo na Poesia Portugue- 
sa, 1973). 

Todos os conteúdos latentes da transparência ontológica entre 
o anarquismo e o surrealismo parecem adquirir consistência manifesta 
ao longo da década de 40. A 12 de Outubro de 1951 é assinado um 
manifesto conjunto, Declaração Prévia, assinado por surrealistas e 
anarquistas e que é o culminar de todo esse processo de reflexão antes 
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nor. A eolaboraço surrealista no jornal Le Libertare, regular e sis-
temática, dura cerca de quinze meses. O afastamento, sem rupturas 
brutais, dá-se no ano de 1953. Porém, em 1956 é ainda em Le Monde 
Libertaire, um outro jornal anarquista francês, que aparece o mani-
festo surrealista, «Hongrie, Soleil Levant», a propósito dos aconteci-
mentos em Budapeste. E é ainda nesse jornal que, quando Breton morre, 
aparece em primeira página a seguinte declaração: ((André Breton 
est mort. Aragon est vivant... C'est un double nialheur pour Ia pensée 
hoinete.)) (n.° 126, Novembro, 1966). 

Retenhamos, para a abordagem da obra de António Maria Lis-
boa, a ruptura operada ao longo dos anos 30 entre marxismo e surrea-
lismo. Retenhamos ainda, como mais importante do que qualquer epi-
sódica colaboração entre os dois movimentos, importante contudo pelas 
circunstâncias temporais em que tem lugar, a transparência ontológica 
entre anarquismo e surrealismo. Ambos partem mais do domínio das 
abstracções do que do domínio das concretizações. Passemos então à 
leitura da obra de António Maria Lisboa. 

A obra de António Maria Lisboa (1928-1953), apesar de muito 
curta, é uma das mais importantes do século xx português. Veremos 
ao longo deste trabalho que ela se filia, a partir das suas próprias 
características internas, numa tradição eminentemente poética, que ele 
próprio, António Maria Lisboa, se encarrega de levar mais longe. 
A visão poética do real alarga-se nele a um ponto, bem explícito, que 
tinha sido pressentido anos antes por autores como Teixeira de Pascoaes 
e Fernando Pessoa. Há surrealidade em muita da poesia anterior a 
António Maria Lisboa, porque corno ele próprio disse ((a surrealidade 
não é só do surrealismo, ( ... ) o surreal é do Poeta de todos os tempos)). 
E há surrealidade na poesia anterior a António Maria Lisboa, porque a 
surrealidade, tal como a entendemos aqui, é sinónimno de poesia. O que 
individualiza largamente António Maria Lisboa é a constatação teórica, 
chamemos-lhe assim, dessa surrealidade, ou seja a consciência poética 
do real. Tudo  isto nos obriga hoje a darmos uma importância desme-
dida à obra, pequena mas decididamente importante, deste autor, que 
não só alargou as fronteiras dum mundo especificamente poético, como 
identificou, com mais nitidez, o ser desse mesmo mundo. 

Aquilo que caracteriza a obra de António Maria Lisboa, e enten-
do aqui sobretudo os seus textos ideativos, que não deixam por isso 
de ser poéticos ao serem a consciência luminosa dessa mesma poesia, 
Erro Próprio (1952) e Isso Ontem único (1953), é a ideia de que 
não é possível ((fixar)) nenhuma realidade, visto que esta, enquanto 
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conceito estável de espaço e movimento, não existe. É ele próprio que 
nos fornece a chave imediata duma tal recusa numa carta a Mário 
Henrique Leiria (23.4.1950) : (( Este movimento ou corrente de ideias 
e acção é um movimento de Poetas absolutamente em oposição àqueles 
que são apenas ((fixadores do real)) - mesmo dum real já conquistado 
(como é todo o real).)) (p. 282). O movimento a que António Maria 
Lisboa se refere é a Metaciência, designação por ele criada, e que é, 
a meu ver, uma curiosa síntese de duas essências - a do anarquismo e 
a do surrealismo - numa esfera de envolvimento mais ampla em que 
a poesia e o ocultismo têm também um lugar predominante. A difi-
culdade em situar a Metaciência em função de sistemas de pensamento 
diferentes, como por exemplo anarquismo e ocultismo, advém do facto 
de para António Maria Lisboa a indivisibilidade das coisas ser a tal 
ponto flagrante que tudo, mesmo que com aspectos diferentes e em 
categorias diversificadas, seja sempre o mesmo. A poesia pode assim 
nele sei' sinónimo de anarquismo, e o ocultismo sinónimo de surrea-
lismo. A diversidade aparente do mundo é para António Maria Lisboa 
a face do uno. É por isso que o irreal, que parece constituir o objecto 
de todas as pesquisas da Metaciência, não se opõe à realidade, nem 
mesmo ao real, do qual ele é apenas a parte desconhecida ou ocultada. 
O irreal é o real criativo; melhor é o real à espera de ser criado. Ten-
temos então, primeiramente, perceber em que medida a realidade 
não se fixa, mas se cria. 

Diz António Maria Lisboa naquele que é talvez o seu texto cen-
tral, «Operação do Sol», publicado em 1953 em Isso Ontem Único, 
que há uni ponto ou um instante «onde somos simultaneamente nós 
e as coisas.» (p. 173). Quer isto dizer antes de mais que tudo existe 
em função duma objectivação em que o real é o produto duma exte-
riorização do nosso próprio interior. Creio que nesta ideia de desdo-
bramento exterior do nosso interior se situa não só a principal intuição 
de António Maria Lisboa, como até a lógica de toda a sua obra e como 
veremos de toda a sua vida, marcada como se sabe por um contacto 
extremamente precoce com a morte. Já em 1951, com 23 anos incom-
pletos, o poeta diz a Henrique Risques Pereira, que parece ter sido 
o companheiro mais íntimo da sua vida: «(...) não mais me será 
retirada a riqueza da morte.)) (p. 289) Pense-se então que esse des-
dobramento interior, onde passamos a ser nós e as coisas, é de certo 
modo a possibilidade de concretizar, isto é de criar o próprio exterior. 
Este não preexiste assim ao homem. Para António Maria Lisboa o 
exterior é nele uma criação do seu próprio interior. Se virarmos do 
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avesso o espírito do poeta o que obtemos são as coisas cia realidade 
exterior. Trata-se duma forma particular de criacionismo, em que o 
real exterior é fruto duma exteriorização da imaginação. 

Esta concepção tão peculiar do mundo determina então que a 
realidade não só não exista, como se transforme independentemente 
de si própria. O real é móvel e parece depender exclusivamente da 
vontade do homem. A essa vontade é necessário chamar, de acordo 
com a terminologia de António Maria Lisboa, pensamento poético. 
O pensamento poético, concepção devidamente esclarecida desde 1949, 
altura em que deu a conhecer o seu manifesto Erro Próprio, é a força 
necessária à objectivação do mundo. Com  ele, e através dele, o mundo 
exterior pode-nos aparecer como uma representação do nosso próprio 
interior. Diz ele em Erro Próprio: «O Pensamento Poético é para 
mim o único com valor porque é o único interessado na Realidade 
que se nos apresenta num todo e não parcelada.)) (p. 78) Estamos 
assim frente a um tipo particular de pensamento que não pode ser 
confundido com qualquer tipo de pensamento analítico, que se pre-
disponha mais a descrever o todo nas suas partes, do que a recriar 
representativamente o seu próprio todo. O pensamento poético, tal 
como o entende António Maria Lisboa, é assim a expressão viva daquilo 
que ele chama ikletaciência. Por outro lado, o pensamento poético é 
ainda, por excelência, o próprio acto poético. Em Maria Lisboa pensar 
é agir e agir só pode ser pensar. É ele ainda que na ((Operação do 
Sol)) define o acto poético como «um puro ser» e não como uma exis-
tência: ((Precisamente, O acto poético é fechado e não aberto, é hermé-
tico, é um puro ser mundo sem os predicados da comunicação exigida 
pela vida societária, é íntimo e não espectacular.)) (p. 171) 

Acabámos de dizer que o pensamento poético é a própria ex-
pressão daquilo que António Maria Lisboa designa de Metaciência, 
sistema pessoal que parece ter sido não só a suma a que ele evolutiva-
mente ou não parece ter chegado, mas a mola real de toda a sua poesia 
e vida. Num tal sistema, em que pensar é agir, e onde o real só existe 
em função do ser que o imagina, dizer poesia é ainda dizer vida. Não 
esqueçamos que em António Maria Lisboa o exterior é uma represen-
tação do seu próprio interior, o que equivale a dizer que a sua vida 
é a própria expressão externa da sua poesia. É esta íntima e tenaz 
solidariedade que liga tudo o que existe, ou seja a crença de que tudo 
participa da mesma presença que caracteriza a Metaciência. A Meta-
ciência é, nas palavras do próprio poeta, o universo «uno» e ((mágico)). 
Recordemos que o pensamento poético é aquele que é capaz de con-
ceber a realidade como um todo e não como uma parcela. Oiçamos 
o poeta: ((A Metaciência pretende entre outras coisas dar ao Homem, 
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ao Poeta a sua posição no Centro da Esfera deste Universo, que o 
mesmo é dizer fazer com que o poeta possua no seu cérebro todos os 
raios da esfera deste universo.» (p. 279). 

Estamos assim frente à necessidade de interiorizar o real, para 
deste modo o conceber como uma exteriorização do interior. O real 
não pode ser fixado, porque ele não existe independentemente do 
poeta, mas apenas pode ser criado ou objectivado imaginariamente. 
Compete ao metacientista, isto é àquele que possui o pensamento poé-
tico, criá-lo, objectivando deste modo a sua própria subjectividade. 
Esta operação, verdadeiro centro do já referido acto poético, é cosmo-
gónica, pois antes dela o mundo, pelo menos poeticamente, não existia. 
Já vimos que em António Maria Lisboa o real é produto duma exterio-
rização criacionista do homem. Diz ele: ((O Universo é a expansão do 
homem, o homem a concreção do Universo a um ponto!)) (p. 281) Daí 
a importância da imaginação no sistema de pensamento de António 
Maria Lisboa. A imaginação é nele a faculdade que permite ao poeta 
criar o real, encarando-o como a exteriorização do seu próprio inte-
rior. Sem a existência da imaginação o universo não podia ser criado 
e a metaciência, enquanto concepção una e mágica da realidade, não 
podia talvez existir. É ela que permite que a realidade seja vista como 
uma unidade e não como uma parcela. A imaginação cria correspon-
dências ou linhas de equivalência entre as coisas que permitem enca-
rar o interior em analogia directa com o exterior. Se o pensamento 
conceptual nos leva a conceber e a conhecer descritivamente as pro-
priedades das coisas, a imaginação leva-nos a criar essas mesmas coi-
sas. Imaginar é pensar no escuro e é por isso a necessidade íntima 
de povoar um mundo despovoado. Quando se imagina não se vê. visio-
na-se. Só se vê quando se pensa e só se visiona quando se imagina. Visio-
nar é ter a capacidade de objectivar coisas ainda por ob jectivar, ou 
seja visionar é criar uma realidade irreal. A luz, que faculta a visão., 
é racional, enquanto que as trevas que facultam o visionar são idea-
tivas. Neste sentido, a imaginação é a primeira das faculdades inte-
lectuais de António Maria Lisboa, aquela que ele mais preza. Ela 
constitui talvez a pedra de toque da Metaciência. Nunca deixarei de 
meditar a que me parece ser uma das frases centrais do seu projecto 
poético: ((O poeta precisamente só o será quando a sua imaginação 
for além da imaginação do Universo.)) (p. 216) 

Mas a imaginação não é exclusiva em António Maria Lisboa. 
Uma outra faculdade, a memória, uma memória essencialmente cós-
mica, para utilizar as palavras do poeta (p. 179), constitui o segundo 
dos alicerces da sua cosmogonia poética. É a memória que lhe per-
mite conceber que o futuro não seja uma simples evolução do passado, 
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o que pressupunha uma hierarquisao do real, mas sim o próprio 
passado. Passado e futuro são a mesma realidade, apesar da sua apa-
rente diversidade. Também aí o funcionamento das coisas se processa 
de forma una e mágica. É o poeta que nos diz: «O Futuro é tão antigo 
como o Passado. E ao caminharmos para o Futuro é o Passado que 
conquistamos!» (p. 280) E ainda, de outro modo, no texto ((Operação 
do Sol)): «O que queremos dizer, é que nada virá a ser feito que não 
esteja feito.» (p. 177) Mas a memória tem ainda, para além desta 
função de unificação da realidade, um papel de objectivação e de 
criação. É bem possível aue sem memória colectiva não existisse, no 
caso de António Maria Lisboa, imaginação. A imaginação é, como 
dissemos, a criação de irrealidade tornada real, enquanto que a memó-
ria é o arcano potencial que permite essa mesma contemplação. Oiça. 
mos o poeta: ((Não é a memória individual, mas a memória cósmica 
que recria todos esses persona gens de sonho, de tragédia, de infeliz feli-
cidade. É esse cada vez maior e mais rico o caminho da iniciação. Eles 
estíio cnm os próprios actos!)) (p. 179) 

Tentemos um esforco agora de sisfematizaeão, destacando aquilo 
mie nos parece essencial. Em primeiro luflar. a realidade em António 
Maria Lisboa não se fixa, cria-se. A possibilidade dessa criação im-
plica, de acordo com o poeta, rrue a realidade não se transforma em 
si mesmo, mas sim no domínio das próPrias abstraccões humanas: neste 
caso no domínio das abstracções poéticas ou imaginativas. Ora uma 
tal concepção do Universo tem ainda uma outra implicação não menos 
importante: a de que a transformacão da realidade, ou seja a tão 
desejada transformação do mundo, é uma operarão eminentemente soli-
tária, crue se prende apenas com a Própria criação individuBl do sujeito. 
A realidade em António Maria Lisboa não se transforma em si mesma. 
A realidade, ao ser nele um dado do sujeito. é só por ele transformada. 
Em António Maria Lisboa a realidade não só não se modifica em si 
mesma, como se cria independentemente de si mesma. Uma tal con-
cepção da transformação da realidade está, como se pode facilmente 
constatar, em íntima conexão ontológica com o anarquismo. Também 
a sua concepção cosmogónica da realidade, como criação sucessiva das 
coias, nos aparece como uma forma de encantamento nitidamente sur-
realista. Em António Maria Lisboa os terrenos do real são progressiva-
mente roubados ao irreal. A matéria é nele um dado espiritual. Note-se 
que todo o surrealismo, ou mesmo toda a surrealidade, conceito que nos 
é muito mais grato do que o anterior, pressupõe que toda a realidade 
não exista senão em função duma objectivação imaginária. Aquilo 
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a que chamamos real não é senão uma ínfima parte desse mesmo real 
mais amplo a que a imaginação nos transporta. Só ela nos restitui de 
facto a realidade como totalidade una e absoluta. 

A Metaciência tem pois implicações surreais e anárquicas facil. 
mente detectáveis. Mas é o próprio poeta, o que reforça consideravel-
mente o teor das nossas observações, que considera como anárquica a 
expressão política do seu sistema. Diz ele: ((Politicamente a Meta-
ciência ao pronunciar-se dirá que a verdadeira democracia só será pos-
sível quando todos os homens forem poetas. Mas a isso não chama ela 
democracia - mas ANARQUIA!)) (p. 280) Como se vê as relações da 
poesia com a política também têm lugar no sistema de António Maria 
Lisboa, um lugar que se diria até central. Repare-se que, no autor de 
Isso Ontem Único, a anarquia é não só a verdadeira democracia como, 
mais importante do que isso, a sociedade em que todos os homens se 
realizam através do pensamento poético. O acto poético, que é nele 
sinónimo de pensamento poético, porque pensar e agir são em António 
Maria Lisboa coisas idênticas, é um acto libertário na medida em que 
pressupõe a criação do real pelo próprio homem. O anarquismo é 
criacionista, no sentido que Leonardo Coimbra deu a esta última pala-
vra e na 'medida em que acredita que a imaginação precede sempre a 
acção, ou seja na medida em que a realidade é encarada não como um 
fenómeno de auto-evolução económica, mas como uma objectivação da 
imaginação. Também a tentativa de realização do pensamento poético 
a que António Maria Lisboa se entregou sob o lema de Metaciência é, 
como se pode inferir de tudo aquilo que temos vindo a dizer, profunda-
mente criacionista. Toda a sua actividade poética pode afinal ser vista 
a partir daquela consigna magnífica com que Leonardo abria em 1912 
a sua filosofia: ((O homem não é uma inutilidade num mundo feito, 
mas o obreiro dum mundo a fazer. O pensamento é a sua própria garan-
tia.)) 

Repare-se ainda no que diz António Maria Lisboa em Erro 
próprio: «O acto político é todo aquele liberto de esquemas morais 
impostos, portanto essencialmente LIBERTÁRIO (no esntido liberta-
dor) e AMOROSO (no sentido de posse do amado).» (p. 78) 

Finalmente, ensaiemos agora, de forma muito breve, enquadrar 
a obra de António Maria Lisboa. Ao contrário de André Breton que 
manteve contactos regulares durante a sua juventude com o marxismo, 
o autor de Ossóptico (1952) não parece ter tido quaisquer contactos, 
nem regulares nem irregulares, com o marxismo. Por outro lado, sabe-se 
que António Maria Lisboa esteve em Paris duas vezes. A primeira 
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em 1949, por dois meses, e a segunda na transição do ano de 190 
para 1951. Contactou aí pela primeira vez com Benjamim Péret (mas 
também com Sarmento de Beires, poeta saudosista que foi amigo de 
Leonardo Coimbra) pois, como se depreende da carta que envia a 13 
de Março de 1949 para Lisboa, era portador duma mensagem do grupo 
surrealista dissidente. Diz ele nessa carta: «Sublinhei na conversa com 
Péret sermos nós contrários a qualquer Ditadura de Partido incluindo o 
dos dollars que não é de partido mas de Bolsa. ( ... ) Péret absolutamente 
de acordo como esperava.)) (p. 247) Recorde-se que desde 1935 que as 
incompatibilidades entre o comunismo militante e o surrealismo eram 
totais e que desde 1944 Breton lamentava, à luz do anarquismo, os seus 
contactos anteriores com o marxismo. O ano de 1951, altura em que 
por coincidência António Maria Lisboa está em Paris, é mesmo o ano 
da aproximação dos dois movimentos. Que ele tenha criado, por sua 
vez, uma ligação tão tenaz entre anarquia e poesia, ligação esta que é 
valorizada não como aproximação de dois 'movimentos distintos, mas 
como presença do mesmo em planos diversos, não nos admira. O que 
nos admira é que, na solidão dos seus 23 anos, ele tenha podido levar 
tão longe essa ligação. Mas, a ambivalência duma tal situação, que põe 
em jogo uma maturidade tão precoce, expressou-a ele melhor do que 
ninguém quando disse: ((A Anarquia e a Poesia são uma obra de séculos 
e irrompe espontaneamente ou não irrompe!)) (p. 282). 

NOTA 

Todas as citações de António Maria Lisboa devem ser conferidas pelo livro 
Poesia de António Maria Lisboa (Assírio & Alvim, 1977), organizado e comen-
tado por Mário Cesariny de Vasconcelos. Recordemos que em 1978 passavam 
50 anos sobre o nascimento do autor de Erro-Próprio e 25 anos sobre a sua morte. 

Todas as referências às ligações históricas entre surrealismo e anarquismo 
foram retiradas do livro de Pietro Ferrua, Surrealisme et Anarchisme (Le monde 
Libertaire, 1982). 
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Paulo Brito e Abreu 

A flor do mundo 

A Rosa está oculta em teus cabelos, 

Tua boca sensual é de romã. 
Ligado a ti por crimes e desvelos, 

Vou pensando na flauta do deus Pá. 

Ligado a ti por crimes, risos belos, 

O meu crime é só ser duma pagã. 

Ligado a ti por praças, por castelos 

Tua boca de riso na manhã. 

Tua boca que eu só hei-de beijar 

Por rosas, por caminhos sobre o mar, 

Nas areias e nas dunas da Poesia. 

Teus cabelos tão louros e tão doces 

Os teus lábios tão puros, tão precoces. 

Amor, tu és a Rosa da Anarquia. 

Lisboa, 31.3.85 

A IDEIA (51/2) Maio 89 



Américo Rodrigues 

facilitar as palavras 

tão devoradoras se tornaram 

criança límpida a voz 

a luz indício amanhã 

morte suspensa na espera da alma 

dirias 

se o teu corpo fosse mar 

e os meus lábios puros 

gritarias 

o abismo primeiro momento do útero 

falsos nomes houvesse 

A IDEIA (51/52) Maio 89 
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Desenho de Margarida Costa Martins 



Manuel Gonzólez 

Desde mi rincón 

Tú nunca estando solo 
le has habiado ai silencio? 

Tu nunca has pensado 
que cien aflos es un sólo momento? 
Recuerdo que una vez pensé 
en ei dolor de Ia mariposa blanca, 
era una noche de luna 
y entraba ei campo en mi casa. 
El pensamiento a esas horas 
es tan puro y penetrante 
que es capaz de inventar flores, 
nenúfares atrevidos 
saltando en los estanques 
me imagino que su mundo es ei torbeilino 
de Ia danza y de ias sombras, 
mas me desengafio de ver 
que en su vida no soy nada 
de lo que quisiera ser. 
Y es que comprendo que Ia rosa 
ya no cabe em mi escritura, 
pues eso eres tú, criatura, 
en Ia noche de mi ser. 
Y mi pensar es tan puro 
que acaso con una retama 
es capaz de rimar versos 
hasta liegar ia mafiana. 

A IDEIA (51/52) Maio 89 
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ESPECIAL 

REVOLUÇÃO FRANCESA 

1989 é, inevitavelmente, o ano do bicentenário da revolução fran-
cesa, ano de reedições, colóquios, ensaios, comemorações oficiais e ofi-
ciosas, de contra-comemorações e outras coisas mais. É, porém, prati-
camente inútil tentar fugir ou pretender ignorar os efeitos polariza-
dores destas datas. 

Aceitemo-las, pois, procurando tirar o melhor partido delas e 
guardando sempre aquele distanciamento crítico que umas vezes pode 
suscitar juízos severos e outras vezes sorrisos de profundo deleite. 

Com tal espírito, e ainda com sentido das realidades, históricas 
e presentes, aqui vimos marcar a nossa presença na festa do bicente-
náro da revolução francesa com a inclusão neste número do capítulo 
conclusivo da obra de Kropótkine sobre A Grande Revolução, na edição 
original de 1909. 

A IDEIA (51/52) Maio 89 



BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE. - N° 3. 

PIERRE KROPOTKINE 

1.1 À 

Grande Revolution 
1789-1793 

PARIS 

P.-V. STOCK, ÉDITEUR 
(Ancienne Librairie TRESSE & STOCK) 

155, RUE SAINT-110N0R11, 4.55 
DEVANT LE THtATRE-FRANÇAIS 

1909 

CÜNCIUSION 

Lorsqn'on volt cette Convention, si terribte et si 

puissante, s'eíTondrer en 1794 4795, ta République, si 

fiêre, si pleine de forces, disparaltre, et Ia France 
tomber en 1799, après le régime dénoralisant da Direc-

toire, sous le jong militaire d'un Bonaparte, on est porté 

à se demander: «A quoi bon Ia Revohution, si Ia nation 

doit de nouveau retomber sous lejoug? » Et, dans tout 

te courant dii dix-neuviéme siêcle, on n'a pas manquó 

de poser cette question, que les timides et les satisfaits 

ont exploitée à souhait cõmme un argument contre les 

révohutions eu général. 

Les pages précédentes offrent Ia réponse. Ceux-là 

seulement qui n'ont vu dans Ia Rvohuuion qu'un chan-

gement de gouvernement, ceux qui ont ignoré soa 

ceuvre éconornique, aunsi que son ouuvre éducative, 

ceux-là, seuls, ont pu poser une question pareilie. 

La France que nous trouvons aux derniers jours da 

dix-huitième siecle, au mornent du COUp dEtat dii dix-

huit bnurnaire, n'est pus Ia Fiance d'avant 1789. Est- 



CÚNCLU SION 

ce que ceile-ci, abominablement pauvre, avec un tiers 
de sa population souflrant chaque année de Ia disette, 
aurail jamais pu supporter les guerres napoléo-
nienn's, 'venues à Ia suite dês guerres terribles que Ia 
République eut à soutenir en 1792-1799, lorsqu'elle 
avait tonto l'Europe sur les bras? 

C'est une nouvelie France qui se constitue dás 1792, 
1793. La disette règne bien dans beaucoup de dépare-
ments, et elie se fait sentir avec toutes ses horreurs après 
lê coup d'Etat de thermidor, lorsque lê maximum dii 
prix dês subsistances est aboli. Ii y a toujours des dé-
partcments qui ne produisent pas assez de blé pour leur 
nourriture et, comme Ia guerre continue, et que tous 
Ias moyens de transport sont absorbés par alie, ii y 
a disette dans ces départements. Mais tout porte à 
prouver que Ia France produit déjà beaucoup plus de 
denrées de toute sorte qu'elle n'en produisait en 1789. 1  

Jamais labour ne fut aussi énergque, dit Mtchelet, 
que celui de 1792, forsque le paysan traçait lo silion sur 
les torres qu'il avait reprises aux seigneurs, aux Cou-
venta, aux églises, et qu'il criait, Allons, Prusse! alions, 

Aulriche/ eu piquant ses bceufs. Jarrais on n'a tant 
défriché de terres, - les écrivains royalistcs en con-
viennent, - que pendant ces années de révolution. La 
premiére bonne récolte, en 1794, amena laisance 
dans les deux tiers de Ia France. Dans les viliages, bien 
entendu, car les villes étaient tout le temps sous Ia me-
nace de manquer de vivres. Non pas qu'il eu manquàt 
en France, ou que les municipalités sans-culottes 
n'eussent pas pris Ieurs mesures pour nourrir ceux qui 
ne trouvaient pas de travail, mais parco que toutes Ias 

LA GRANDE RÉVOLUTION 

bêtes de trait inoccupées au labour étaient réquisition-
nées pour porter aux quatorze armées de Ia République 
les provisions et les munitions. 11 n'y avait pas de che-
mins de fer à cetie époque, et les routes secondaires 
étaient dans l'état oi'i elies sont aujourd'hui en Russie. 

Une nouvelie France était née en ces quatro années 
de ltvolution. Le paysan rnangeait à sa fairn, pour Ia 
première fois depuis des siècles. Ii redressait soa dos 
courbé 1, 11 osait parler! Lisez les rapports détaillés sur 
le retour de Louis XVI, ramené captif de Varennes à 
Paris, en juin 1791, et dites Chose pareilie, cet intérêt 
à Ia cause publique, ce dévouement pour elle, et cette 
indépendance de jugement, étaient-ils possibles avant 
4789' Une nouvelle nation était née, tout comme en ce 
moment nous voyons naRre une nouvelie nation eu 
Russie, eu Tarquie. 

Et c'est giàce à cette nouvelie naissance que Ia Franco 
fut capable de supporter les guerres de Ia Rópublique et 
de Napoléor et de porter )os principes de Ia Grande 
Révolution en Suisse, en Italie, en Espagne, en Bel-
gique, en Hoilande, en Aliemagne, - jusqu'aux con-
fins de Ia Russie. Et quand, aprês toutes coa guerre, 
aprôs avoir suivi ]os arméca françaises jusqu'en Egypte 
et jusqu'à Moscou, on s'attend à trouver en 1815 uno  

France appauvrie, réiiuite à une misére affreuse, aévas-
tée, on y retrouve les campagnes méme ceiles de 
l'Est et du Jura - bien plus riantes qu'elles n'staient 
du temps ou Pétion, indiquant a Louis XVI les riches 
rivages de Ia Mar, lui demandait s'il y avait au 
monde un ompire plus beau que cehui-ci, dont le roi 
n'avait pus voulu? Lo ressort intérieur que contiennent 
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cos villages est te!, qu'en quelques années la Frauce 
devient le pays des paysans aisés, et bientôt on dé-
couvre que malgrõ toutes les saignées,.toutes les pertes, 
alie est le pays le plus riche de llurope par sa produc-

tiv-itó. Ses richesses, elie les tire, non des Indes OU dci 

cornmerce lointain, mais de sou sol, de son amour dci 
sol, de sou habileté et de sou industria. C'est lo pays le 
plus riche par Ia subdivision de SOS richesses; et plus 

riche encore par les possibilités qu'il otrre pour l'avenir. 
Tel est I'effet de Ia Révolution. EL si uri regard dis-

trait no voit daris Ia France napolé)nienne que ['amout 
de Ia gloire, l'historien y decouvre que les guerres 

rnèmes que Ia France supporte dans cette période, elie 
Les t'ait pour s'a.ssurer les fruits de la ílévolution : les 

terres reprises aux seigneurs, aux prêtres, aux riches, 
Les libertés reprises au despotisme, à Ia Cour. Si Ia 
Franco est préte à se saigner à blanc, seulement pour 
empêcher que les .Allemands, les Anglais etles Risses 
liii imposent un Louis XVIII, e'est parce qu'elle veut 
empêcher que lo retour dos émigrés royalistes siguiíie Ia 
reprise par les « ci-devant » des terres, déjà arrosées de 
Ia sueur des paysans, dos libertés, déjã arrosées par le 
san.g des patriotas. EL elie lutte si hien, pendant vingt-
trois ans, que lorsqu'elIe est forcée de recevoir les Bour-
bons, elie leur ,  impose des conditions les Bourbons 
pourront régner, mais les torres resteront à ceux qui 
los ont reprises aux seigneurs féodaux; même Ia Ter-
reur Bianche des Bourbons n'osera y toucher. L'ancien 
régimene sera pas rétabli. 

Voila cc que l'on gagne à faire une Révolution.  
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li y a autre choso à relever. 
11 arrive, dans l'histoire (les peuplos, une póriode ou 

un profond changenient s'impose daris toute Ia via 
de Ia nation. La royauté despolique et Ia féoda-. 
lité se mouraient eu 1789 : il n'était pas possible de ler 
maintenir ; ii faliait y renoncer. 

Mais alors dccix voies s'ouvraient : Ia réforrne ou 'a 
rêvol ution. 

11 y a toujours um moment ou Ia réforme est encore 
possible. Mais si rua n'a pas proíité do co mortiemt, si 
l'oii s'est obstiné à résistor aux exigences de Ia via mou-
veile, jusqu'au moment ou !e sang a dá coulor dans Ia 
rue, cornme il avait coulé le 1 & juiliot 1789, - alors c'est 
Ia itóvulution. El, une fois que c'cst Ia Itévolution, alio 
devi-a iióessaircnieiitsc dévelupper j usqu'à ses dcrniôres 
conséqaierices, - c'est-à-dire jusqu'au point qu'elle sera 
capable d'alteindre, no serait-ce que tenporaireTnenr, 

étant donné I'état des esp rits à cc inoment de l'histoíre. 
Si nous représentons lo lent progrês d'une période 

d'êvolution par une ligne tracée sur lo papier, nous 
verrons celte ligne monter gradu6lement, lenteinent. 
Mais alors vienl une Itévolution - t la ligne fait au 
soubresaut : elIe monte soudain. Elie monte, en Anglo-
terre, jusqu'à Ia Itépubliq ue puritaine de Cromwell ; e-i 
Franco, jusqu'à Ia République sans-cu!otto de 1793. 
Mais à cette liauteur Io progrés no peut se maintenir 
les forces hostiles à liii se liguent pour le ronverser, et, 
aprês s'être élevée à cette hauteur, Ia République códe; 
Ia ligne tombe. Vient Ia róaclion. Eu politique, au 
moins, Ia ligne du progrÓs tombe três bas. Mais peu à 
peu elle se relêve, et lorsque Ia paix se rétablit, - 
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en 1815 en Franco, en 1688 en Angleterre, 	l'une ei 

I'autre sont déjà à un niveau beaucoup plus élevó 

qu'elles n'élaient avant Ia Révolution. 

L'êvolution recommence; notre ligne va de nouveau 

mon ter lentement ; mais cette montée aura lieu à u 

niveau de beaucoup supérieur à celui oà elie avait lieu 

avant Ia tourmente; presque toujours sa montée sera 

plus rapide. 

G'est une loi du progrès humain; do progrès aussi de 

chaque individu. L'histoire moderne de Ia Franco, qui 

passe par Ia Commune pour arriver à Ia Troisième Itépu-

buque, confirme encore cette mtme loi. 

L'ouvre de Ia Rvolution française no se borne pas 
sculernent à co qu'elIe a obtenu et à cc qui s'est main- 

I\J tenu en France; elie est aussi dans les principes qu'eIle 

a Iégués au siecle suivant, daria lo jalon qu'elle a planté 

pour l'avenir. 

Uno réfirme reste toujours un cornpromis aveo le 

passé; mais un prugrés accompli par Ia voie íévoliiiion - 

naire est toujours une promesse de nouveaux progrés. 

Si Ia Grande itévolution française résume un siécle 

d'évolution, c'est elie qui donue à SOEI tour le programrne 

de l'évolution qul s'accomplira dans tout le courant da 

dix-neuviérne siècle. G'est une loi de i'histoire, que ia 

période de cent ou cent treute ans environ, - plus ou 

inoins - qui sócoule entre doux grandes révolutions, 

reçoit son caractére de Ia révolution par laquelie cette 

période a débulé. 

Les peu pies s'efforcent de réaliser dans leurs institu-

tions l'néritge legué par Ia dernière révolution. Tout 
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co qu'elle n'a pu meitre en pratique, toutes les grandes 

idécs qui oni étÁ mises en circulation pendant Ia tour-

mente, ei que Ia Révolution n'a pu ou n'a su faire vivre, 

toutes les tentatives de reconstructiori sociologique qui 

se sont faitjour pendant Ia Révolution,—tout cela sera 

lo contenu de l'évulution pen(lant l'époque qui suivra 

Ia iévolution. Viendront seulement s'y ajouter toutes 

les idées nouveiles que cette évolution fera surgir, lors-

qu'elle cherchera ii moUro eu pratique lo proramme 

hérite le Ia derniére tourinente. Puis, une nouveile 

grande róvolutiun se fera dans une autre nation, et 

celie-ci, à son tour, posera lo problème pour le .siècle 

qui suivra. 

Tetie a été jusqu'à présent la marche de l'histoire. 
Deux grandes conquêtes car:c.térisent en elTet lo .siécle 

qui s'est écoufé depuis 4789-1793. Lime ei l'autrc ont 
Icur origine dins la Róvointion française, qui ieprit 
pour son compte 'cetivre do Ia Itevotution anglaise, en 

l'elargissant et, en Ia viviflant de tout le progrès accom-

pli, depuis que Ia bourgenisio anglaise avait décapité son 

roi et, transféré lo pouvoir aux mains du Parlemerit. Ces 

deux grandes conquétes sont I'abolition du servage et 

l'aholition du pouvoir absolu, qui ont conféré à lindi-

vidu des libertés personueiles dont le serf et le sujet du 

roi n'osaieni rêver, et qui on.t amené, en même temps, 

le developpcment de Ia bourgeoisie.et  du régime capita-

liste. 

Eties représentent l'ceuvre principale du di-neuviérne 

siêcte, comniencée en France en 1789 et se répandant 

lentement sur l'Europe dans le courant du siêele que 

nous venons de traverser. 
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L'cuvre d'affranchissement, commencée par Les 
paysans français en 1789, fut continuée en Espagne, en 
Italie, en Saisse, en Aliemagne et en Autriche par les 
armées des sans-culottes. Malheureusement elie ne pé-
nétra qu'à peine en Pulogne et pas da tout en Russie. 

C'en eêt été fait (lu servage en Europe dês Ia première 
rnoitié du dix-neuviéme siéc!e, si Ia bourgeoisie fran-
çaise, arrivant au pouvoir en 1794 par dessus les ca-
davres des anarchistes, des Cordeliers et (les Jacobins, 
n'avait arrête l'irnpulsion révolutionnaire, rétabli Ia 
monarchie et livré Ia France à l'escamoteur impérial, 
le premier Napolóon. L'ex-général des sans-culottes 
s'empressa de raflermir l'aristocratie. Mais l'élan avait 
été donné CL l'tnstitution dii servaga avait reçu un coup 
rnortel. Ou 1abo1it en Italie et eu Espagne, malgré le 
triornphe temporaire do Ia réaction. Grièverrient atteint 
en AUemagne dês 1811, ii disparut défmnitivement en 
1848. La Itussie se vit forcée d'émanciper sus serfs en 
1861, et Ia guerre de 1878 miL [in au servage dans la 
péninsule des Balkans. 

Le cycle est mainteuant accompli. Lo droit do sei-
gneur SUf Ia personne du paysan n'existe plu8 en Eu-
rope, même là oà le rachat des droits féodaux reste 
encore. 

Les historiens négligent cc fait. Plongés daris les ques-
tions politiques, ils n'aperçoivent pas l'importance de 
l'abolition do servage, qui est cependant le trait esse ntiel 
du dix-neuviéme siècle. Les rivalités entre nations et les 
guerres qui en furent Ia conséquence, la politique des 
grandes puissances, (lont on s'occupe tant, - tout cela 
derive d'un grand fait : l'abolition de Ia servitude per- 
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sonnel!e et le développernent du salariat qui l'a rem-
placée. 

Le paysan français, cri se révoltant, ii y a cent ans, 
contre le seigneur qui l'envoyait battre les étangs pour 
empêcher les grenouilles de coasser pendant suo som-
mcii, a ainsi afTranchi les paysans de I'Europe. En brCi-
lant les paperasses dans lesqueiles sa soumission était 
consignée, en incendiant [es chàteaux et en exécutani 
pendant quatre aos les segneurs qui refusaient de re-
connaltre ses droits à l'hnmanitê, il a donné le branle à 
l'Europe, aujourd'hui déiivree partout de cette institu-
tion humiliante da servage. 

D'autre part, l'aboiition da pouvoir absolu a aussi 
mis cent ans pour faire le tour de I'Europe. Attaqué dês 
1648 en Angleterre et vaincu co France co 1'789, le pou-
voir ioyal de droit divin ne s'exerce pius auourd'hui 
qu'en Russie; mais là aussi, ii en est à ses dernières 
convulsions. 11 n'y a pas jusqu'aux petits Ëtats des DaI-
kans, et enfia Ia Turquie, qui n'aient aujourd'hui leurs 
assemblées de représentants. La Russio entre dans le 
même cycie. 

Ainsi, soas cc rappor', ia Rvolution de 1789-1793 a 
fait son ceuvre. L'égalité devant Ia Ioi et le giiiiverne-
ment représentatif, I'Europe les a, à peu prês, dans ses 
codes. En théorie, da moios, Ia loi est égale pour tou, 
et tous ont le droit de participer, plus ou moios, au 
go u'vernement. 

Le rui absolu - maitre de ses sujets - et le seigneur 
- maltre du sol et des paysans par droit de naissarice 
- ont dispara. La bourgeoisie règrie cri Europe. 
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Mais cri méme tempo, Ia Grande. Révolution nona a 
légué d'autres principes, d'une portée infiniment plus 
haute: les principes communistes. Nous avons vu com-
ment i'idée communiste, pendant toute Ia Révlution, a 
Lravaillé à se faire jour, et comment, aprês Ia chute des 
Girondins, de nombreux casais et quelquefois de vastos 
casais furent faita dans cette direction. Le Fouriórisme 
descend en ligne directe de L'Ange, d'une part, et 
d'autre part, de Chalier. Babeuf est l'enfant direct das 
idées qui passionnérent les masses populaire en 1793. 
Lui, Buonarroti, Sylvain Maréchal n'ont fait que les 
systématiser un pau ou bien méme les exposer seuIe-
ment sons une forme littéraire. Mais les sociétés se-
crêtes de Babeuf et de Buonarroti deviennent l'origine 
des sociétés secrétes des « communistes-matérialistes 
dano lesquelies Bianqui et Barbès conspirent sons Ia 
monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. Plus tard i'ln-
ternationale en surgira par fihiation directe. 

Quant au v socialisme », ou sait aujourd'hui que cc 
mot fut mis en vogue pour éviter de s'appeler « commu-
niste D

, 
- cc qui, à une certame époque était dange-, 

reux, parce que las sociétés secrètes communistes, de-
venues sociétés d'action, étaierit poursuivies à outrance 
par Ia bourgeoisie gouvernante. 

Ainsi, ii y a fihiation directe depuis les Enragés de 
1793 et la Babeuf de 1795 jusqu'à i'lnternatiQnale. 

Mais ii y a aussi Ia fiiiatión dans les idées. Le socia-
liame moderno n'a rien, absolument rien encore ajouté 
aux idées qui circulaient dans le peuple français en 
1789-1794 1  et que la peu pie français essaya de mettre en 
pratique pendant l'an 11 de Ia République. Le socialisme 
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moderno a seulement miá ces idées cri systèrnes, et 
trouvó dez argumenta en leur faveur, soit eu tcurnant 
contre les économistes bourgeois certames de leurs 
propresdéfinitions, soit en généralisant lesfaita du déve-
Loppement du capitalismo industriei au coara du dix-
neuvième siécle. 

Mais je me permettrai d'affirmer que, ai vague qu'il 
fit, ai peu appuyé qu'il fit par des argumenta d'aliure 
scientiflqua, et si pen d'usage qu'il fit du jargon pseudo-
acientifique das économistes bourgeois, la communisme 
populaire des deux premières années de Ia République 
voyait pius clair, et poussait son analyse pina profondé-
ment que la socialisme moderne. D'abord c'était la 
com munisme darís Ia consommation - Ia communalisa-
tion et Ia nationalisation de Ia consommation - que 
visaient les fiers républicains de 1793, lorsqa'ils vou-
laient établir leurs magasins de blés et de comestibles 
dans chaque con-irnune, Jorsqu'ils se livraient à une en 
quéte pour fixar Ia « vraie valeur » des objeta de « pre-
mière ei de seconde nécessité », et lorsqu'ils inspiraient 
à Robespierre ce mot profond, que le super/Tu seul das 
denrëes pouvait êire objet de comrnerce : que le néceS-

saira appartenait à tous. 
Sorti des nécessités mêmes de Ia via tourmentée de 

ces années, Io cominunisme de 1793, avec son affirma-
tion de droit de tous aux subsistances, et à Ia terre pour 
les produire, sa négation de droits fonciers cri deh ora de 
cc qu'une familio pouvait cultivar elie-móme (ta ferme 
do « UO arpe.nts, mesura de 22 pieds »), et sa tentativa 
de cornmuna!iser la commerce, - ce communisme atlait 
plus droit au fond des choses que tons les programmes 
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minimum et même les considérarits maximuin de notre 

époque. 
Eu tout cas, co qu'on apprend aujourd'hui en étu-

diant Ia Grande Révolution, cest queile lut Ia source de 
toutes les .onceptions comrnunistes, anarchistes et SO-

cialistes de notre époque. Nous connaissions mal notre 
mére à nous teus : mais nous Ia retrouvons aujourd'hui 
au milieu des sau-cnluttes, et oous voyons ce que nous 
avons à apprendre chez elie. 

L'humanité marche d'ëtape eu étape, et ses étapes 
sont marquées depui8 plusieurs centaines d'années par 
de grandes révolutions. Après les Pay-Ba4, aprés 1'An-
gleterre, qui fit sa révolution en 1648-1657, ce fut le 
tour de Ia Fraiice. 

Chaqie grande r&volution a eu, en outie, quelque 
chose d'original, de spécial à cite. L'Arigleterre et Ia 
Franco ont aboli, Pune et l'autre, l'absolutisrne royal. 
Mais en lo faisant, lAngleterre s'est avant tout occupée 
des droits personnels de l'individu, - surtout en ma-
tière de religion, - ainsi que des droits locaux de 
chaque paroi8se et de chaque commune. La Franc, 
elie, a porté son attentiori principatement sur Ia ques-
tion fonciêre, et, en frappant au cceur le régime féodal, 
elie a frappé aussi Ia grande propriété et lancé dans te 
monde l'idée de Ia nationalisation do 801, et de Ia socia-
lisation du commerce et des priucipales industries. 

Quelte sera Ia nation qui prendra sur eIto Ia tàche 
terrible et glorieuse de Ia prochaine grande révolution? 
On a pu croire un moment que co serait Ia Russie. Mais, 
si elIe pousse sa révolution au delà d'une simple limita- 
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tion (lu pouvoir inpérial, - si elie touche ráuolution-

nairenient à Ia grande question fonciére, - jusqu'oi 
ha-t-elle? Saura-t-elIe éviter Ia faute des assernblées 
françaises, et donnera-t-eile le sol, socialisë, à ceux qui 
venient te cultiver de 1CUN bras? - Nous ne lo savons 
pas. flépondre à cette question, serait do domairie de 
Ia prophétic. 

CP qui est certain, ('est que, quelle que soit Ia nation 
qui entrera aujourd'hui dan.s la voie dos révolutions, 
cIte héiitera de ce que nos aïeux ont fait en Franco. Le 
sang qu'ils ont versé, ils l'ont versé ponr l'hnmnité. 
Les souírrances qu'ils ontendurées, ils lesont subies pour 
i'hurnanité entière. Leurs luttes, les idées qu'ils ont lan-
cées, le choc de ces idée, - tout cela est te patrirnoine 
de I'humanité. Tout cela a porté ses Íruits et en portera 
encore bien d'autres, hien plus beaux, eu onvrant à 
l ' humanité de larges hoiizon, avcc ces rnots : Liberlë, 
Égalité, 1raterni1é, luisant comme un pliare vers lequel 
nous marchons. 

FIN 

c.J 
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LOUIS SIMON E VERONICA VACCARO 
SOBRE INDIVIDUALISMO 

Os dois textos que se seguem foram escritos em tempos e por pessoas 

bem diferentes mas, muito claramente, respondem-se e completam-se. O assunto 

é o individualismo anarquista, mais precisamente o que poderíamos designar de 

anarquismo filosófico, o qual teve em Han Ryner (1861-1938) um dos seus prin-

cipais protagonistas. 

O primeiro texto tem toda a aparência de ter sido uma conferência e foi 

publicada na revista La Rue, Paris, n.°  24, 1977. O seu autor ,Louis Simon, foi 
uma curiosíssima figura do anarquismo individualista francês, falecido em 31 

de Julho de 1980, e que ainda tivemos o prazer de conhecer pessoalmente. Com-

panheiro de Georgette Ryner, filha de Han Ryner, Simon foi um continuador 

da obra deste, animando durante longos anos os Cahiers des Amis de H. R. e mili-

tando na ala individualista da Federação Anarquista. As suas longas barbas, 

calção, sandálias e mochila tornavam-no notado em toda a parte e pode dizer-se 

que a conversação, a dialéctica, a ((propaganda)), eram o seu modo permanente 

de ser. 

O segundo trabalho é muito recente (1988) e foi produzido pela romana 

Veronica Vaccaro com vista a um encontro de discussão dos anarquistas ião-vio-

lentos italianos. Focando a trajectória de Han Ryner, traz-nos um complemento 

de informação biográfica à exposição de Simon. 

As perspectivas aqui expostas são susceptíveis de surpreender alguns e de 

desagradar a outros. Por tal razão as inserimos na nossa secção de Debate. A :tra 

dução do texto de Veronica Vaccaro é da autoria de Jorge Colaço e a do primeiro 

texto é da responsabilidade do autor desta nota. 

J. Freire 

INDIVIDUAUSMO 

por Louis Simon 

Individualismo. Este termo é, a maior parte das vezes, mal compreen-

dido. Não se deve confundi-lo com outras significações estreitas, em particular 
com egoísmo - o qual tem, de resto, aspectos positivos. Sobretudo, não deve ser 
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confundido com o chamado individualismo burguês, que antes quer dizer lucro 
pessoal e desejo de exploração. Devemos reflcctir nas múltiplas implicações 
desta palavra. Em toda a sua força, ela reivindica o lugar do indivíduo, como 
responsável de si próprio. Não se trata de forma alguma de recuo do indivíduo 
sobre a sua única existência, nem da recusa em considerar os outros indivíduos 
como igualmente válidos. 

Historicamente, aparece como o reconhecimento do indivíduo pensante. 
Reage contra o esmagamento social que tenta anulá-lo. Marca a sua autonomia 
irredutível, pelo próprio facto do pensamento. Desde a origem da reflexão filo-
sófica, coloca-se no primeiro lugar na busca de uma clarificação mental. A sub-
missão às fórmulas de autoridade é a negação da realização de um ser distinto. 
A obediência às tradições, que apenas repetem religiosamente os ensinamentos 
revelados, a marcha em rebanho onde as massas cantam hinos ensaiados, são o 
contrário de qualquer individualismo. A partir do momento em que um homem, 
perante as intromissões sociais, se levanta e enceta o exame crítico das ordens 
impostas, começa a fazer acto de individualismo. Bastar-lhe-á prosseguir, em 
todas as circunstâncias, a contestação da razão para descobrir a realidade dum 
pensamento independente. 

Um estudo aprofundado do individualismo constituiria o conhecimento 
exacto das etapas do desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Aque-
les que não aceitam as tendências irreprimíveis do facto individualista e que 
pretendem negar a sua duradoura importância, ignoram a sua própria indivi-
dualidade. Permanecem dobrados sob o peso de preconceitos, de que eles-próprios 
ignoram a persistência. Estão cegos por hábitos que foram incapazes de sacudir 
ou rejeitar. 

Desde o início, reivindiquemos a significação exacta e precisa daquilo 
que é o individualismo. De resto, ele ri-se das contestações que não atingem a 
sua verdade profunda. Resiste aos discursos falaciosos que imaginam destruir 
a sua implantação na natureza do próprio homem. Mora nele o espírito liber-
tário. ((Aqueles mesmos que o maldizem, abrigam-no nas suas almas)), diz o belo 
poema de Emile Verharen. 

Crê-se serem modernas, as justificações do pensamento individualista. Mas 
foi bem mais fundo que aqueles que se instruíram foram encontrar as raízes da 
grande árvore. 

Convém referir-se o maravilhoso livrinho de Han Ryner História do 
individualismo na Antiguidade. Ele condensa diversas conferências feitas no início 
do século sobre o pensamento individualista. É um livro claro que não oferece 
qualquer dificuldade de leitura. 

O primeiro grande nome evocado é o de Sócrates, o pai do ((conhece-te 
a ti mesmo)). Este deu-lhe uma fisionomia que falsas tradições haviam pintalgado 
de traços deformadores. 
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Depois, os sábios autênticos, os libertadores, que fundaram as sólidas inter. 
pretações da conduta do homem verdadeiro. Foram os epicurianos, que rejeitaram 
a crença nos deuses e apenas se apoiaram sobre o conhecimento da sua própria 
natureza. Fizeram aquilo que Han Ryner chama uma crítica da sensibilidade. 
Uma outra pesquisa penetrante aparece com os estóicos. Han Ryner admira-os 
pela sua ((crítica da vontade)). Estes aperceberam-se da força dos laços formados 
pelo querer racional e foram indiferentes para com as coisas que não depen-
dem de nós. 

Tais conquistas podem dizer-se eternas, valem para amanhã como para 
ontem. Entre os monumentos - chamemos-lhes assim - solidamente construí-
dos das meditações antigas, devemos situar o Manual de Epicteto que permanece 
um condensado enérgico para aqueles que querem treinar-se a ser eles mesmos. 

Não insistirei sobre os detalhes preciosos trazidos à arte do comportamento 
harmonioso pelos ensinamentos sem constrição exterior que conduzem à prática 
da sabedoria. 

Não desenvolveremos aqui toda a história do individualismo. Não citare-
mos os nomes de todos aqueles que inventaram um modo pessoal enriquecedor 
para todos os homens de boa vontade. Sem invocar o céptico prudente que foi 
Montaigne, pode lembrar-se que Descartes abanou a velha dogmática inaugurando 
um método rigoroso. E chegamos ao tempo em que o individualismo se propagou 
de uma maneira poderosa e variada. 

Henry-David Thoreau, o admirável autor de Waicten, ou a vida dos bos-

ques e da Desobediência civil. Falou-se bastante dele por ocasião dos 150 anos 
do seu nascimento. O amor entusiasmado pela vida natural, o amor pelos animais, 
suscitaram imitações recentes. 

Não podemos passar em silêncio aquele que usou a assinatura de Max 
Stirner. O Único e a sua propriedade foi analisado de forma notável por Victor 
Basch. expondo de maneira perfeita as suas posições filosóficas. A orientação 
do seu individualismo é sobretudo económica. Foi nisto seguido por E. Armand 
que publicou várias revistas, até uma idade avançada. Deve citar-se a sua Inicia-

cão ao individualismo anarquista. Em posição vizinha situa-se Benjamin Tucker. 
Leão Tolstoi não pode ser rejeitado, pelos muitos aspectos positivos da sua 

mensagem. Opôs-se ao Estado e às suas violências. Aquele que usou a assinatura 
de Manuel Devaldès consagrou uma parte importante dos seus escritos ao proble-
ma da limitação dos nascimentos. ((Crescer C multiplicar, é a guerra)), afirmou 
ele num volume publicado em 1933. Quando rebentou a guerra de 1914, passou 
a Inglaterra, onde pôde fazer reconhecer a sua oposição a todos os conflitos arma-
dos e obter o estatuto de objector de consciência. Em Maternidade consciente, 
escrito em 1927, sublinha o valor da recusa da procriação como prevenção contra 
a luta armada. Além disto, foi escritor e crítico de grande talento. 

Os numerosos volumes publicados por Gérard de Lacaze-Duthiers repre-
sentam um somatório de pensamentos individualistas. Ele julgava encontrar nas 
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épocas pré-históricas traços do primeiro individualismo. Mas, infelizmente, não 

pôde acabar a Filosofia da Pré-História que tinha iniciado. 
Não esqueçamos as palavras subscritas pelo filósofo Alain, e as suas impli-

cações políticas, radicais, reivindicando a crítica dos organismos colectivos. Não 
esqueçamos tão-pouco Nitzsche, o grande lírico de Assim falava Zaratustra. Uma 

irmã abusiva deu à sua obra uma cobertura lastimável. Mas ele insistiu sobre 
um individualismo conquistador, que necessita reconsideração atenta. 

Georges Palante construiu um pensamento crítico que, face ao Estado, 
situa um individualismo bem argumentado. O seu Combate pelo indivíduo mere-
ceria ser longamente apreciado, pelas condições e consequências tiradas da refle-
xão de um espírito de qualidade. O romancista Louis Guilloux, seu aluno, retra-
tou-o na personagem de Cripure. em Sangue negro. O ensinamento de Palante 
deixou marca. 

O nosso caro contemporâneo Charles.Auguste Bontemps propôs um ((indi-
vidualismo social)), onde de resto ele chama a atenção para o valor de um egoísmo 
bem compreendido. 

E é sempre bom relembrar Ibsen em cujas obras maiores o aspecto indi-
vidualista é primordial. O filósofo Louis Prat, discípulo e amigo do grande filósofo 
Charles Renouvier, pôde finalmente extrair do personalismo do seu mestre um 
novo pensamento, expresso em toda a sua grandeza na obra-prima A Religião da 

harmonia, onde se mostra como um dos filósofos franceses de primeiro plano da 
época contemporânea. 

Outros pensadores tiveram uma considerável influência tocados pela Índia. 
O grande Aurobindo fez urna síntese de diversos vogas num sentido original e indi-
vidualista. Krishnamurti repeliu corajosamente o papel de profeta e de santo 
religiosa que lhe queriam impôr para se virar para uma independência muito 
pessoal e uma meditação muito livre. 

A riqueza dos pontos de vista multiplica-se assim, nas contribuições do 
individualismo moderno. Espíritos de primeiro piano forneceram a sua análise, 
variada, para sondar os fundamentos deste pensamento. Quero sugerir, pois, que 
aqueles que falam de individualismo sem saberem aquilo que esta palavra recobre, 
fariam bem melhor de se instruírem previamente. Não desejo perder o meu 
tempo com observações secundárias a afirmações que restringem o pensamento 
libertário a alguns sistemas fechados. A via activa tem mais que fazer do que 
ocupar-se de querelas escolásticas. Eu quase terno a extensão doutrinal que daí 
poderia vir. 

Mas devo reter-me sobre uma meditação que não pode ser silenciada e 
que deve ser redescoberta. Não se compreenderia de resto, que eu não falasse 
de Han Ryner a propósito de individualismo. Sem nos determos sobre a obra ela-
borada nos domínios da literatura e da história e que exigiriam vários volumes, 
devemos aqui considerar a sua contribuição para a construção de uma ética. Este 
termo refere-se riorosarncnte ao acto de comportamento, e parece-me estar aqui 
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a contrihuiço principal de Jian Ryner no domínio da ac ção pessoal. O seu livro 
principal chama-se na edição actual. Urna Arte de viver. O autor designara-o 
A Sabedoria que ri. Um seu estudo, mesmo curto, levar-nos-ia mais longe do 
que é possível num texto sobre o individualismo. É uma vasta exposição, longa. 
mente preparada por anos de adaptação e de aprofundamento. Não trata de tudo, 
nem pretende fazê-lo. 

Aí foram expostas as relações primordiais, para a ajudar à compreensão 
daquilo que o autor chama a vontade de harmonia. Os problemas que ele se 
pôs, não procura havê-los resolvido definitivamente. Mas leva os leitores a con-
siderá-las, por sua vez. Sobretudo, ele reune e coordena as questões que sempre 
se põem àqueles que aspiram a uma verdadeira humanidade - antes de mais 
para si próprio e para se compreender. Não se fecha sobre si mesmo, num «ÚnicO» 
que se afastaria dos outros homens. Ele não precisa recusar a sensibilidade, o 
sentimento, o coração, procurando ajustar a sua razão às necessidades do universo. 
Mas recusa resolutamente a subserviência aos credos oficiais e às opiniões da 
moda. Ri-se das superstições políticas e sociais. Quer, ele próprio, construir 
a sua vida, fora dos imperativos exteriores. A sua soberania é, antes de mais, 
uma realização interior. Realiza-se à luz do dia. É feita de vontade de jamais 
ceder às ordens artificiais. 

Tudo isto é escrito numa belíssima linguagem, feita de simplicidade, de 
abertura a uma compreensão sem pedantismos. Mas Han Ryner deseja exprimir 
som dissimulações todo o seu pensamento. Para os leitores, isto traduz-se num 
prazer som dúvida igual àquele sentido pelo autor ao escrevê-lo. Não existe o 
peso de uma filosofia oficial, mas uma maneira tranquila de expor luminosamente 
aquilo que poderá interessar qualquer ser que procure pensar. 

Antes de tudo, há a certeza de que a fonte da sabedoria está na procura 
da felicidade. Depois, a de que a felicidade tem uma forma: é o acordo e o equi-
líbrio entre as diversas tendências internas, a razão, a acção e o coração. Tudo 
isto não existe nas doutrinas que procuram fabricar discípulos e aprovadores. 
Esta ((Arte de viver)) tem a marca duma filosofia libertária, no sentido mais 
amplo. Convida cada um a reencontrar-se sem necessidade de emblema. Além 
disso, desprende-se dela um sentido pluralista que permite as mais diversas 
realizações. 

Assim vejo o feliz desabrochar de um pensamento nobre entre os mais 
nobres e preservado de qualquer imposição exterior. Não há aqui qualquer cate-
cismo, mesmo do género da bem estruturada brochura publicada em 1903 sob 
o título de Pequeno manual individualista onde ele usa o malicioso prazer da 
forma interrogatória de um catecismo. Seria de resto interessante reeditar esse 
volume, entre as publicações libertárias. 

Han Ryner reune em torno do seu pensamento central, outros que lhe 
são parentes, as mais belas flores das melhores sabedorias. Ele não quer empobre-
cer-se, confinando-se às suas próprias reflexões. Mas oferece-nos o melhor daquilo 
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que os sábios proclamaram, a condensação das suas experiências para desfrute 
das gerações seguintes. Desta maneira, o feroz individualismo que se recusa aos 
crimes de obeciceer e de mandar, é finalmente feito de amor por todos os homens. 

Naturalmente, seguir-se-á uma discussão sobre as questões levantadas neste 
estudo sumário. Escutaremos atentos as interrogações. Os exames cuidadosos 
devem sempre produzir vegetações complexas e viçosas. O assunto continua a 
provocar questões. Cada qual se sente posto em causa. As nossas inquietações 
ensinam-nos mutuamente. Os alvores que assim descobriremos serão os resul-
tados que espero obter destas palavras. Há aqui matéria bastante para debate 
e talvez para a formulação de informações sobre coisas que ignoramos ou que 
não foram abordadas. 

HAN RYNER, I.TDIVIDUALISTA ANARQUISTA NÃO-VIOLENTO 

por Veronica Vaccaro 

Pode dizer-se que o debate sobre a anarquia e a não-violência nasceu a 
partir das obras de Han Ryner, que sempre colocou o problema do método revo-
lucionário. Foi ele também que, neste sentido, fez a educação política de Hem Day. 
Este, com apenas 20 anos de idade, iniciou uma importante correspondência 
com Han Ryner. Até ao fim, Han Ryner prodigalizou-lhe conselhos que, pouco 
a pouco, o conduziram a considerar o método não-violento como único método 
de natureza anarquista. Para evocarmos este contínuo debate com o movimento 
revolucionário da sua época, podemos lembrar, por exemplo, como, à pergunta 
que Barbusse lhe faz em 1917: ((Porque é que tu combates?)) ele replicaria: 
((Como é que tu combates?)). 

Han Ryner tinha sempre ideias claras. Não teve necessidade das crises 
morais de Tolstoi para tomar posição inequívoca perante as injustiças sociais e 
para escolher, sem nunca hesitar, os métodos não-violentos. Provavelmente, esta 
tomada de consciência terá sido influenciada pelo facto de, ao contrário do nobre 
russo, ele ter nascido pobre. Desde a idade de 17 anos, Han Ryner teve de adqui-
rir pelo trabalho os seus meios de subsistência. Até esta idade, ele acreditava 
possuir uma vocação religiosa e isso permitira-lhe começar estudos para padre 
num seminário, apesar da modéstia da sua origem social. Então, na altura em 
que tinha 17 anos, produziu-se uma ruptura brutal com a ideologia religiosa, 
depois da sua mãe ter morrido num acidente precisamente no momento em que 
se dirigia para a missa de Natal. A ruptura com a igreja foi definitiva e total; 
durou toda a sua vida. 
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Nestas condições, continuar a estudar obrigava-o a um verdadeiro sacri- 
fício, acumulando trabalho e estudo. Mas Han Ryner teve tanto êxito, que veio 

a tornar-se professor de filosofia na Universidade. Entretanto, preferiu ocupar-se 

de uma modesta tarefa de assistente que lhe permitia entregar-se, durante a 

manhã, ao seu trabalho preferido: escrever e fazer investigações no campo filo-

sófico e social. 

Durante toda a sua vida soube regular a sua maneira de viver com uma 

extrema sobriedade. A sua vida quotidiana era essencialmente a do mundo exte-

rior equilibrada pela riqueza do seu mundo interior, que cuidou e procurou enri-

quecer até à sua morte, a que se juntavam a multiplicidade e a intensidade das 

suas relações humanas. Ele cedo se tornou sensível e interveniente em relação 

às injustiças sociais, sempre em busca de meios para combater a miséria reinante. 

Em 1892, escreve, com um amigo, A Luta pela vida onde preconisa a 

imediata socialização do pão. Esta ideia foi retomada, pouco depois, por Barrucaud 

em O Pão gratúito e por Kropótkine. 

Nos seus escritos e conferências, denunciou a crueldade das leis e de toda 

a organização social. Atacou a sacro-santa propriedade e a coacção exercida pela 

política, o exército e os tribunais. 

No romance O Crime de obedecer (1898), que conta a história trágica de 

um objector de consciência coerente consigo próprio, ele contesta a organização 

social existente, colete de forças imposto aos indivíduos. 

Em 1897, iniciou urna campanha contra a literatura pedante do seu tempo, 

tão distanciada da realidade humana da época. Responderam-lhe com ataques 

e difamações. Uma censura e um ostracismo sistemáticos começaram a exercer-se 

contra as suas obras. Isso nunca viria a acabar. Foi então que ele empreendeu 

uma colaboração constante com grupos anarquistas, sobretudo com os individua-

listas próximos de Armand que começavam a interessar-se vivamente pelas suas 

obras. Em 1916, começou também a colaborar com Sébastien Faure. 

Han Ryner compreendeu que, pôr em prática as suas convicções pessoais, 

lhe exigia que tomasse constante e publicamente posição sobre as questões em 

debate no seu tempo. Homem de paz consequente consigo próprio, dedicou-se 

inteiramente a denunciar a tragédia da primeira guerra mundial. Numa época 

em que era proibido usar a palavra ((paz)), recorreu ao termo simbólico de 

«oliveira)). 

Depois do armistício de 1918, que concedera de novo uma certa liber-

dade de expressão, Hall Ryner pôde recomeçar a lutar abertamente a favor da 

paz nos pódios populares. 

O seu nome, solicitado por toda a imprensa alternativa de então, era a 

garantia e o símbolo de um pensamento independente. Escreveu no Le Journal 
du Peuple primeiro para defender a liberdade de Armand, depois a de Gaston 

llolland. Sempre que lhe foi possível, compareceu nos tribunais como testemunha 

deles e, também, depondo a favor de todos os perseguidos políticos. 
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Participou no primeiro comité fundado para conseguir o reconhecimento 
da objecção de consciência. Em 1933, dirigiu-se a Bruxelas para testemunhar 
em tribunal, a favor dos objectores Hem Day e Léo Campion. Interveio a favor 
de Sacco e Vanzetti; pelo direito de asilo de Ascaso, Durruti, Jover; e por Makhno. 
Solidarizou-se com os combatentes espanhóis e colaborou longamente com as revis-
tas libertárias espanholas e da América Latina. Escreveu o prefácio da edição 
francesa do livro de Armando Borghi: Mussolini en cheinise. 

Todos os filósofos apresentados por Han Ryner nos seus estudos, desde 
os mais antigos aos mais modernos, tornam-se-nos próximos de imediato, porque 
os seus discursos reencontram-se num mesmo plano, o da realização da felicidade 
humana possível. 

A sua investigação era unia investigação sistemática neste sentido e per,  
seguiu-a logicamente durante a vida inteira. Quis dar uma resposta à questão 
de saber corno se pode, de uma vez por todas, ultrapassar os sofrimentos que o 
homem se impõe a si próprio (evidentemente, no mínimo é preciso procurar eli-
miná-lo! ), oprimindo-se a si próprio e aos seus semelhantes. 

Mas a felicidade depende da nossa própria capacidade de amar e somente 
a pessoa completamente livre tem o direito de dizer que ama. 

Han Ryner chega então a este paradoxo aparente: para poder amar ver-
dadeiramente os nossos semelhantes, não há senão um meio: saber distanciar-se, 
passar sem eles. Este é um subtil discurso psicológico: é necessário conseguir 
obrigatoriamente a autosuficiência emotiva e afectiva, antes de poder pretender 
que se sabe viver socialmente. Assim ele redescobre as lições que Sócrates nos 
deu: que cada um comece a trabalhar sobre si próprio, procurando conhecer-se 
a si mesmo, a conhecer todos os seus componentes, não excluindo qualquer um, 
por todos serem necessários. 

Flan Ryner atinge assim este individualismo harmonioso onde o indivíduo 
se torna auto consciente e, por isso mesmo, adquire uma noção suficiente da sua 
responsabilidade e das consequências que os seus actos podem comportar para si 
mesmo e para o seu meio físico e social. 

Isso significa que Han Ryner não deixa nenhum pormenor da revolução 
ao acaso. Esta realiza-se num sentido global e exclui a possibilidade de uma lógica 
de regresso à situação pré-existente. 

O segredo da capacidade de autorealização de Han Ryner está no seu anti-
-dogmatismo absoluto. Ele sentia, com efeito, que uma definição, qualquer que 
ela fosse, seria incompleta relativamente às suas investigações feitas em plena 
liberdade, com plena confiança nas leis naturais da vida. 
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SURREALISMO E ANARQUISMO 

O primeiro texto foi publicado no jornal Le Libertaire (12.10.1951) e 
foi na altura assinado quer por surrealistas, entre eles André Breton e Benjamin 
Péret, quer por anarquistas da Federação Anarquista. Trata-se dum documento 
importante, que testemunha a ligação histórica que em determinada altura uniu 
o surrealismo francês ao anarquismo. Mas o teor da declaração, presa a todo o 
tipo de lugares-comuns da retórica política, deixa escapar, quer-nos parecer, muita 
da riqueza de ambos os movimentos, o que nos leva a pensar que a transparência 
singular de cada movimento acaba por ser mais importante do que o esforço 
comum de ambos. No caso português, António Maria Lisboa, sem ter tido qual-
quer preocupação de entrar em contacto com as estruturas específicas do anar-
quismo enquanto movimento, pôde contribuir decisivamente, como surrealista, 
para o pensamento libertário. Se o surrealismo francês produziu, em estreita 
colaboração com as estruturas libertárias francesas, este documento político, isso 
não deve inibir a nossa apreciação do caso português, tanto mais que deparamos, 
pelo menos do lado surrealista, com os textos capitais de António Maria Lisboa 
e Mário Cessariny de Vasconcelos e ainda, numa segunda fase, com as contribui-
ções não menos capitais de António José Forte, Herberto Helder, António Barahona, 
Manuel de Castro, Ernesto Sampaio e outros. A importância, o interesse e até 
o empenho de algumas destas contribuições portuguesas, ficam, a nosso ver, bem 
documentadas com a publicação, neste mesmo lugar, dum texto do poeta António 
José Forte, recentemente falecido (ver notícia noutro lugar da revista), sobre 
os cem anos do anarquismo em Portugal. O texto de António José Forte é, ao que 
sabemos, inédito. 

A. C. Franco 

DECLARAÇÃO PRÉVIA 

Surrealistas, nós nunca deixámos de votar ao ternário - estado, trabalho, 
religião -  uma aversão profunda, que nos levou frequentemente a encontrar os 
camaradas da Federação Anarquista. Esta aproximação leva-nos hoje a colabo-
rai no jornal Le Libertaire. Disso nos felicitamos tanto mais que essa colaboração 
nos permite, assim o pensamos, pôr em destaque algumas das linhas de força 
comuns a todos os espíritos revolucionários. 
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Acreditamos que uma ampla revisão das doutrinas se impõe de forma impe-
riosa. Esta, porém, só será possível se os revolucionários examinarem em conjunto 
todos os problemas do socialismo com a finalidade não de encontrarem aí a con-
firmação das suas ideias específicas, mas com o objectivo de darem um novo e 
decisivo impulso à Revoolução Social. A libertação do homem não poderá ser, 
sob pena de se negar a si mesma, reduzida ao plano exclusivamente económico-polí-
tico, devendo ser alargada ao plano ético (definitivo aperfeiçoamento das relações 
dos homens entre si). Ela está ligada à tomada de consciência pelas massas das 
suas possibilidades revolucionárias e não pode, sob nenhum preço, levar a uma 
sociedade onde todos os homens, como acontece actualmente na Rússia. seriam 
iguais na escravidão. 

Incapazes de nos conciliarmos com o sistema de opressão capitalista, quer 
ele se exprima sob a forma de democracia burguesa e odiosamente colonialista 
ou sob a forma de regime totalitário nazi ou estalinista, nós não podemos deixar 
de afirmar uma vez mais a nossa hostilidade frontal contra os dois blocos. Como 
toda e qualquer guerra imperialista, aquela que eles hoje preparam, para resol-
verem os seus conflitos e aniquilarem as vontades revolucionárias, não é a nossa. 
Dela só poderá resultar um agravamento da miséria, da ignorância e da repressão. 
Esperamos que da acção autónoma dos trabalhadores possa sair a oposição capaz 
de obstruir uma tal guerra e de conduzir à subversão, no sentido duma refundação 
absoluta do mundo actual. 

Esta subversão, o surrealismo foi e continua a ser o único que a empreen-
deu no terreno sensível que lhe é próprio. O seu desenvolvimento, a sua penetra-
ção nos espíritos pôs em evidência o falhanço de todas as formas de expressão 
tradicionais, mostrando que elas eram inadequadas à manifestação duma revolta 
consciente do artista contra as condições materiais e morais impostas ao homem. 
A luta pela substituição dessas estruturas sociais e a actividade desenvolvida pelo 
surrealismo para transformar as estruturas mentais, longe de se excluírem são 
complementares. A sua junção deve acelerar a vinda duma idade liberta de toda 
a hierarquia e toda a limitação. 

Jean..Louis BEDOUIN; Robert BENAYOUN; André BRE. 
TON; Roland BRUDIEUX; Adrien DAX; Guy DOUMAY-

ROU; Jacqueline e Jean-Pierre DUPREY; Jean FERRY; Geor-

ges GOLDFAYN; Alain LEBRETON; Gérard LEGRAND; 

Jehan MAYOUX; Benjamin PERET; Bernard ROGER; Anne 

SEGHERS; Jean SCHUSTER; Clovis TROUILLE; 
E os seus camaradas estrangeiros actualmente em Paris. 
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TEXTO ENVIADO ÀS COMEMORAÇÕES 
«100 ANOS DE ANARQUISMO» 

por António José Forte 

Seria escandaloso que a palavra surrealista - palavra entre todas libertá-

ria - não se fizesse ouvir nestas comemorações, mesmo sem ter sido convidada. 

Mesmo se é uma voz, e uma só, a voz da palavra surrealista aqui a minha, 

nem maior nem menor, porque é a minha voz. Mas conta-se com, a generosidade 

do anfitrião. 

De facto, o surrealismo, na figura do Poeta, o insurrecto por excelência, foi 

neste século a grande palavra libertária contra a cultura asfixiante e ao mesmo 

tempo a voz inaugural da cultura fascinante - da vida fascinante. 

((Para Uma Cultura Fascinante)) é exactamente o título de um livro de 

um poeta português publicado em 1959. E dez anos antes outro poeta português 

afirmara: ((a Anarquia e a Poesia são uma obra de séculos e irrompe espontanea-

mente ou não irrompe)). Outro poeta, também português, proclamava entretanto: 

((enquanto um só homem, um só que seja, e ainda que seja o último, existir 

desfigurado, não haverá figura humana sobre a terra)). 

((A poesia deve ser feita por todos, não por um)), ou, ((a poesia é feita 

contra todos)) - que libertário ousará repudiar estas verdades libertárias sem 

negar a essência do anarquismo? 

São afirmações de dois poetas, um francês e o outro português. Duas ban-

heiras, e uma só e a mesma bandeira, vermelha e negra, ou só negra, ou só verme-

lha. Da cor da «liberdade, cor de homem», como cantou outro poeta. 

Tudo vozes de poetas, é verdade. Mas ouviram-nas ontem os anarquistas? 

Vão ouvi-Ias hoje os libertários? 

Visionário, o poeta é também uma visão; através dele todos podem ver. 

Um esforço mais, anarquistas, se quereis ser bons libertários. 

Hoje, aqui, como em toda a parte, a cultura asfixiante e os seus ministros, 

as suas igrejas, os seus partidos, os seus sindicatos, os seus controleiros, exige, 

como outrora, como sempre, se não queremos ser vítimas ou cúmplices, se que-

remos ser revolucionários, que a voz da insurreição se faça ouvir. O Poeta 

- o insurrecto - tem a primeira e a última palavra a dizer, e essa será definitiva. 

Como dantes a prisão, a guilhotina, a forca ou o fuzilamento, também 

agora o silêncio e a miséria, os campos de concentração e os hospitais psiquiá-

tricos não poderão calar a voz da insurreição. Jamais! - disse o poeta. 

Lisboa, 29 de Abril de 1986 
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ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO, Panfleto contra Portugal, 
Lisboa, Edições Arauto/Edições Jorge Cabrita, 1989. 

Merecia, sem dúvida, mais do que uma breve e circunstancial nota de lei-
tura este Panfleto contra Portugal. Merecia-o porque se trata de uma proposta 
de interpretação da história de Portugal original e, eventualmente. polémica. 

Regra geral, os estudos históricos recobrem apenas, ou têm tendência a 
recobrir, uma vertente economicista e analisam os factos à luz de um mero jogo 
de causas e consequências. António Cândido Franco adopta uma perspectiva 
bem mais ampla e abrangente, partindo do pressuposto de que existe um sentido 
oculto e transcendente que preside a cada acontecimento ou ao próprio devir his-
tóriéo-temporal, sentido esse que é preciso decifrar. Cada acontecimento, por 
sua vez, deverá ser visto na sua relação com o todo e não isoladamente. Assim 
escreve que ((aquilo que caracteriza a história de Portugal é a ideia de um todo 
dividido entre duas partes simétricas que se repetem em sentidos inversos uma 
à outra)) (p. 11). Adverte,, contudo, que em História ((os acontecimentos não 
se repetem, ainda que se imitem)). O passado é apenas um modelo que, sendo 
actualizado, se modifica e atiage um plano mais perfeito. 

António C. Franco considera a história de Portugal dividida em 4 períodos 
ou idades de 250 anos, tendo como ponto de partida a data de 1140 (criação 
da nação portuguesa) e tomando, portanto, a data de 2140 como data limite 
(e simbólica) da nossa existência física. Essas datas, porém, precisa o autor, devem 
ser consideradas de um ponto de vista metafórico e não puramente numérico. 
Ë nesta acepção que usa, também por exemplo, a data de 1890 (ano do Ultima. 
tum Inglês) como a da abertura d um ciclo cujo fundamento diz ser o de sacri-
ficar Portugal para ((realizar o universo». 

A nação, na perspectiva de A. C. Franco, é um mero suporte material de 
uma alma trans-nacional. Logo é um obstáculo à sua realização plena: ((a nação 
não é uma consciência essencial, mas apenas uma consciência existencial)) (p. 10). 
Daí a preconização da morte de Portugal e da dissolução das nossas fronteiras 
como forma sina qua non de cumprimento do seu próprio destino. Será, então, 
possível alcançar essa índia espiritual (que não vera nos mapas) de que Fernando 
Pessoa falava - lugar anárquico, «sem rei nem lei)) que é a morada do Ser. 

Manuela Parreira da Silva 

ERNESTO SAMPAIO, O Sal Vertido, Hiena Editora, 1988 

As reflexões de Ernesto Sampaio sobre a poesia reconhecem a esta uma 
privilegiada visão da unidade de tudo. Uma tal unidade pressupãe, por exemplo, 
que uma pedra seja, no mundo duplo do além, um sonho. A materialidade de 
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tudo supõe, em tal visão, necessariamente uma máxima espiritualidade. A função 
do poeta é, de acordo então com o autor, pôr a nu uma tal unidade. Estamos frente 
a uma missão ética e moral que ultrapassa em muito os apertados limites duma 
busca exclusivamente estética. 

Mas o facto de Ernesto Sampaio se posicionar dum ponto de vista ético, 
que chega por vezes a ser mesmo político, e que não me parece transportar tudo 
aquilo que seria desejável depois do desacordo de Breton com todo e qualquer mar-
xismo, não o impede de criar conceitos extremamente vivos e valiosos, únicos mes-
mo, no campo da poesia, e particularmente no campo da poesia portuguesa contem-
porânea, pese embora o facto de apenas um dos catorze estudos publicados em 
O Sal Vertido ser dedicado a um poeta português. 

Entre estes conceitos eu destacaria, pela sua importância mais imediata, 
dois: o primeiro, o de uma objectivação poética, tal como pode ser encontrado 
nas páginas 98 e 99 do livro de Ernesto Sampaio, e o segundo. o de uma poesia 
intranscendente, tal como está expresso na página 31. Este último, o de uma 
poesia intranscendente, aplica-se a tudo aquilo que resulta dum compromisso 
exclusivamente estético do poeta, ou seja daquilo que não tem por horizonte 
o espírito do homem, mas todo e qualquer jogo verbal que se tenha apenas a 
si próprio como móbil. Mas, aquilo que verdadeiramente me interessa neste 
conceito de Ernesto Sampaio é a possibilidade de por ele poder chegar à ideia 
(inversa) de uma poesia transcendente, ou seja duma poesia eficazmente cria-
dora, cm que a palavra se torna não apenas actividade lúdica ou estética, mas 
realidade absoluta e intransigente. 

Finalmente, e tendo em conta que este livro de Ernesto Sampaio se posi-
ciona exclusivamente e até declaradamente dum ponto de vista surrealista, seria 
importante lembrar a ocultação pedida em 1952 por António Maria Lisboa deste 
mesmo movimento, ocultação esta a que Ernesto Sampaio me parece ser intei-
ramente fiel. Quer isto dizer que quando António Maria Lisboa disse em Erro 
Próprio que propunha a ocultação do surrealismo, não quiz evidentemente dizer 
que não havia mais necessidade do surrealismo. O que ele queria dizer era que 
uma absoluta necessidade de interiorização dos seus valores se fazia sentir, de 
modo a que mais uma palavra, surrealismo, não perdesse o seu carácter trans-
cendente e o seu sentido mais actuante. Sentido esse que está vivo, como sempre 
esteve, em Ernesto Sampaio. 

António Cândido Franco 
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Dispersos 

Agostinho da Silva publicou na 
parte final de 1988 uma recolha, com-
pilada por Paulo Alexandre Esteves 
Borges, e publicada pelo ICALP, a que 
foi dado o nome de Dispersos. São 
perto de mil páginas das mais variadas 
provcniências. Praticamente na mes-
ma altura a Assírio & Alvim reeditava 
Considerações, um livro inicialmente 
publicado em 1944. Agostinho da Sil-
va estudou na velha Faculdade de Le. 
tras do Porto, fundada por Leonardo 
Coimbra, de quem foi aluno, ligando. 
.se mais tarde em Lisboa, antes da sua 
partida para o Brasil, ao grupo de An. 
tónio Sérgio. A sua actividade cívica 
desses anos foi amplamente conhecida. 
Agostinho da Silva é um pensador que, 
sobretudo depois do seu exílio, escolheu 
Portugal como tema preferencial da sua 
actividade. Mas toda ela assenta num 
plano, declaradamente escatológico, que 
tem por horizonte imediato a liberdade 
de estar e por horizonte final a unidade 
solidária de tudo o que é. Daí que 
quando ele pensa Portugal o pense du-
ma forma eminentemente libertária, ou 
seja propondo-nos o seu desaparecimen-
to ou a sua substituição por algo de 
mais perfeito: uma federação de povos 
ibéricos ou mesmo até a criação dum 
universo uno e sem fronteiras. Agos-
tinho da Silva actualiza aquela já an-
tiga interrogação do poeta: ((Quem que 
seja português, pode viver a estreiteza 
de uma só personalidade, de uma só 
nação, de uma só fé?)) 

O silêncio de António José Forte 

Por algumas boas razões, e uma de-
1a3 pela proximidade a que ele estava 
desta revista, A Ideia não quer deixar 
em branco a morte do poeta António 
José Forte, nascido em 1931 e falecido 
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recentemente, a 15 de Dezembro de 
1988, com 57 anos. 

António José Forte publicou em 
1960 40 Noites de Insónia numa Gi-
rândola Implacável, que foi o seu pri-
meiro livro. Tinha então 29 anos, mas 
parece que antes disso, segundo infor-
mação de Herberto Helder na antolo-
gia Edoi Lelia Doura (1985), havia 
aprontado antes disso outro livro que 
entretanto destruiu. A altura da publi-
cação do seu primeiro livro, editado 
por uma colecção que era organizada 
por Mário Cesariny de Vasconcelos, ((A 
Antologia cm 1958)), culmina toda 
uma época de convívio e permanente 
agitação que tinha como centro o café 
Gelo, no Rossio. É dessa altura um 
dos seus mais significativos poemas 
((Lisboa Revisitada)), um título retoma-
do a Álvaro de Campos, e que diz ((Frio 
frio/como a pedra do rio/ - as artes 
as letras/os cafés do rossio/frio frio/ 
- as mãos/presas à noite por um fio/ 
os amantes ao demónio/anjos e arcan-
jos ao cio//frio - a morte/ ela e a sua 
corte/ de caudas de pavões/ no alto 
do navio)). Estes mesmos versos hão-de 
recordar sempre uma outra frase de An-
tónio Maria Lisboa, em que provavel-
mente se inspiram, e que ele há-de re-
tomar num texto de 1963 dedicado ao 
poeta da Metaciência: ((O Rossio é 
sempre a despedida da vida.)) 

Em 1975 anuncia-se a reedição do 
seu livro de 1960 e dalguns textos e 
poemas, poucos porém, entretanto pu-
blicados em jornais. O título do vo-
lume anunciado, Uma Faca nos Den-
tes, retoma o título dum texto seu pu-
blicado em 1963. O livro só viria no 
entanto a aparecer quase dez anos de-
pois, em 1983 (& etc), com uma apre-
sentação de Herberto Helder, que cha-
ma a atenção para o facto deste escri-
tor nos ter paradoxalmente avisado de 
que um homem silencioso podia fazer 
muito mais pela palavra do que toda 
uma geração de escritores. Entre 1984 
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e 1988 publica três opúsculos potieos, 
Azuliante (1984), Dia a Dia Amante 
(1.986) e Caligrafia Ardente (1987), 
que retomam o poder imagético e o fun- 
do escatológico que lhe eram já ante- 
riormente característicos. Fernando J. 
B. Martinho a propósito da reedição de 
1983 disse: ((São essas - a «liberdade)). 
a ((revolta)) e o ((desespero)) - as ino 
Ias propulsoras do discurso apaixonado, 
intransigente e veemente dos textos que 
constituem Uma Faca nos Denes.» 
(Colóquio /Letras, n.°  86, Julho, 1985). 

A poesia de António José Forte, ape-
sar da sua reconhecida ligação surrea-
lista, não deve ser lida como transposi-
ção imediata de qualquer figurino es-
tranho. O seu poder imagético e a sua 
capacidade transgressora são não só bem 
pessoais como se ligam a todo um gru-
po, o do Gelo, bem caracterizado de 
poetas portugueses, e que vai desde An-
tónio Maria Lisboa a Herberto Flelder. 
Diga-se ainda que António José Forte, 
talvez fiel ao melhor do que já António 
Maria Lisboa nos tinha dito sobre as 
relações da política com a poesia, man-
teve sempre abertamente uma posição 
libertária que o levou não só a clamar 
em 1982, nas páginas do jornal A Ba-
talha, contra a visita do Papa a Portu-
gal, como até a escrever alguns textos 
destinados a aprofundar o âmbito inter-
no do movimento libertário (sempre 
dentro duma perspectiva surrealista). 
O silêncio que rodeou a sua morte, in-
terrompido aqui ou ali por um ou outro 
estampido, não nos faz esquecer, antes 
pelo contrário, a veracidade exemplar 
da sua poesia. 

A Batalha 

Com um grafismo renovado, urna 
numerosa equipa redactorial coordena-
da por Carvalho Ferreira e o sub-título 
de ((jornal de expressão anarquista)), 
A Batalha, voltou às bancas. Foi com 
o n.° 122/123, datado de Fevereiro de 
1989, e tal serviu de pretexto para os  

responsáveis do antigo 6rgo da CGT 
anunciarem as suas intenções quanto à 
periodicidade (trimestral) e à linha 
editorial que pretendem seguir nesta 
nova fase da vida do jornal. Assim, 
A Batalha continuará a ser ((a tribuna 
dos explorados e dos oprimidos)) e ((pug-
nará por urna nova mentalidade alicer-
çada na fraternidade, na liberdade, na 
igualdade e na diferença)). 

Pela mesma ocasião, o C. E. L. pro-
moveu uma sessão comemorativa do 
70.° aniversário da fundação d'A Ba-
talha e da CGT, em que falaram Ja-
cinto Baptista sobre ((A vida de um 
jornal: um dia.., em poucos minutos)), 
e João Freire sobre «A Batalha e a 
CGT: mitos e realidades)). Perto de 
meia centena de pessoas assistiram ao 
acto e confraternizaram em seguida, 
sob as abóbadas de uma velha sala do 
Palácio da Rosa. 

Pravcla 

Saiu mais um número da Pravda, 
de Coimbra, ((revista de malasartes)) di-
rigida por Júlio Henriques. É o sexto, 
custa 500 Escudos e tem textos assina-
dos por Luiza Neto Jorge, Alberto Pi-
menta, João Bernardo e outros. En-
contra-se nas livrarias e pode ser pedi-
do para o Apartado 1045 daquela ci-
dade. 

Armando Borghi 

Realizou-se em finais de Dezembro 
do ano passado, na cidade italiana de 
Castelbolognese, de onde era natural, 
um Convegno di studi su Armando 
Borghi neila storia del movimento ope-
raio italiano ed internazionale. Nestas 
jornadas foram apresentadas comuni-
cações de autores como Nico Berti, Giu-
seppe Galzerano, Gianpiero Landi, Pier 
Carlo Masini ou Claudio Venza, entre 
outros. Recorde-se que Borghi foi um 
anarquista e sindicalista que viveu entre 
1882 e 1968, tendo passado uma parte 
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da sua vida nos Estados Unidos, du-
rante o fascismo. Em 1925 esteve em 
Portugal representando a AlT no con-
gresso da CGT de Santarém. Depois da 
última guerra, causou sensação ao afas-
tar-se das posições sindicalistas e apro-
ximar-se da linha individualista do 
anarquismo italiano. 

Kyoto Prize para Chomsky 

Noam Chomsky foi galardoado em 
Junho/88 com o Prémio Kyoto (equi-
valente japonês do Nobel). Pela temá-
tica dos seus escritos e pelo extraordiná-
rio interesse das suas ideias libertárias; 
Chomsky é um autor absolutamente in-
dispensável. 

Para quando a edição entre nós de 
novas traduções dos seus trabalhos? 
Fica lançado, aqui, o desafio. 

ONTARIO - Conferência para a 
Paz/88 (OPC'88) 

((Desafiando o militarismo, desa-
fiando-nos a nós próprios)), esta foi a 
frase em torno da qual decorreu nos 
dias 16, 17 e 18 de Setembro/88 a 
Conferência anual para a Paz (Onta-
rio/88) em Camp Edgewood (Eden 
Mills) Canadá. 

Contando com a presença de várias 
centenas de pessoas, a Conferência de-
senrolou-se ao longo dos três dias e nela 
intervieram vários oradores que vêm lu-
tando - alguns há mais de vinte anos - 
pela mudança social e pela paz, contra 
o militarismo, contra as estruturas do 
poder. 

A eficácia da organização dá-nos 
uma sensação de quase ((profissionalis-
mo)) (no bom sentido do termo) relati-
vamente às formas de acção e à própria 
apresentação do programa. 

Um pormenor: as bebidas alcoólicas 
eram desaconselhadas e a comida era 
essencialmente vegetariana. 

Um espectáculo de dança e teatro, 
no fim do segundo dia, no Eden Milis 

Hall, mostra ainda a importância que a 
organização atribui a estas manifesta-
ções culturais. 

Teoria Política e Educação Política. 
Anarquismo: Comunidade e Utopia 

Por organização do Centro Inter-
-Universitário de Estudos Pós-gradua-
ção de Dubrovnik, decorreu nessa ci-
dade Jugoslava entre 20 e 31 de Mar-
ço/89, um curso destinado não só a 
pós-graduados mas também a estudan-
tes e/ou pessoas interessadas na temá-
tica que versou temas como: Anarquis-
mo e Marxismo, Anarquismo e Libera-
lismo, Anarquismo e Educação, Anar-
quismo e os novos movimentos sociais, 
o futuro do Anarquismo, movimentos 
anarquistas: teoria e prática. 

O curso foi orientado pelos Profs. 
Rudi Supek e Ivan Prpic (Universidade 
de Zagreb), Peter Losche e Walter 
Euchner (Universidade de Gittingam) 
e Lasco Sekelj (Universidade de Bel-
grado). 

Entre os muitos participantes ins- 
critos contam-se alguns nomes já nos- 
sos conhecidos: Amedeo Bertolo (Mi- 
lão), Rosselia Di Leo (Milão). Marianne 
Enckell (Genéve), Murray Bookchin 
(Burlington), Thom Holterman (Roter- 
dão), Dimitri Roussopoulos (Montreal). 

Informações podem ser solicitadas 
ao Inter-University Center of Postgra-
duats Studies - Frana Bulicá 4 YU 
50 0000 Dubrovnik - Yugoslávia. 

Caso Rushdie 

A propósito do «caso Rushdie». a 
nossa revista enviou um comunicado à 
imprensa no qual protestava contra a 
((campanha de intolerância e verda-
deiro apelo à lincha-,em)) desenca-
deada por autoridades religiosas do 
mundo islâmico, qualificando-a como 
((um dos maiores escândalos do nosso 
tempo)). 
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DAQUI E DAM... 

Daqui, deste jardim, ergueu-se, muito hirto, o primeiro-ministro, 
dizendo que os portugueses só têm motivos para estar optimistas. Uma 
vez que ele próprio mandou comprar um autonóvel à prova de bala 
para seu transporte pessoal e colocar uma protecção contra carros arma-
dilhados ao portão principal da sua residência em S. Bento, Beldiabo 
conclui que ou o primeiro-ministro português se (e nos) enganou ou, 
afinal, não é português. Dalí achava que ((todos os regimes não fazem 
mais do que macaquear a ordem monárquica com mais ou menos 
demagogia e eficácia)). 

Daqui, deste lado, surgiu uma ideia óbvia, mas nem por isso 
menos brilhante: pôr à venda os hospitais. Beldiabo já desconfiava 
que o povo português tinha uma constituição muito saudável. Dalí con-
siderava que toda a sua arte consistia em concretizar com a mais impla-
cável precisão as imagens do irracional que arrancava à sua paranóia. 

Daqui levantou-se, há bem pouco tempo, da sua cátedra, um 
mestre genial que logrou ensinar a todos os contribuintes corno melhor 
e mais legalmente fugir ao fisco. Beldiabo julga que esta atitude é a 
única louvável que pode tomar um ministro dos impostos. Dalí disse: 
((Como todos os génios, aliás, eu não poderia senão dar origem a um 
cretino)). 

Daqui gritam as Forças Armadas, pobres órfãs de guerra, exi-
gindo tanques, fragatas, aviões, brinquedos modernos, em suma. Bel-
diabo pensa que se esqueceram de pedir também soldadinhos de chum-
bo. Dalí, por exemplo, era um soldado modelo que fazia continência 
a todas as fardas, inclusive às dos bombeiros. 

Daqui, de Lisboa, parte quase todos os dias o Presidente da Repú-
blica. Beldiabo ficou feliz por se saber representado, sobretudo, no 
funeral do imperador Hiroito. Dalí viajou um pouco menos, 'luas flO 

era, é claro, presidente da Catalunha. 
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Daqui, porém, vão ter, em breve, que sair todos os portugueses 
para depois entrarem na Europa (!). Beldiabo, que como se sabe é uma 
beldade de longos chifres e rabo muito comprido, acha que não vai 
lá caber. Por isso, pensa que, sair por sair, mais vale partir à conquista 
do Universo. Dalí escreveu, um dia, «É preciso fazer um esforço para 
emergir do sono que nos constrange a existir nos limites da nossa prisão 
física. É preciso irradiar a nossa energia como um sol ( ... ). A inteli-
gência e a imaginação não inventam nada. ( ... ) O seu papel não é rein-
ventar o real, mas diminuir a distância entre as coisas». 

Daqui, deste estado laranjal, considera Beldiabo, só têm nascido 
laranjas podres. Dalí, por acaso, por volta dos 12 anos tinha uma atrac-
ção ((cada vez mais imperialista por tudo o que fosse putrefacção)). 

Daqui solta-se uma infindável exclamação de espanto: os rios 
correm repletos de cadáveres, os incêndios devastam Chiados e florestas, 
os caixotes do lixo têm os fundos rotos, os rnonuuentos estão em ruínas, 
os bairros degradados proliferam, os prédios caem, mesmo sem o terra-
moto da bruxa do Murtal ... Apesar de tudo, Beldiabo atreve-se a 
confiar que, sobre os escombros, algo de novo há-de nascer. Dalí, entre-
tanto, morreu. 

Beldiabo 

Nota: As citações de S. Dalí transcreveu-as e traduziu-as Beldiabo da obra, 
Goninietit ou Devient Dali, Paris, llobert Laffont, 1973. 



CATÁLOGO 
' EDGAR RODRIGUES 

O Despertar Operário em Portugal 
(1834-1911) 
Os Anarquistas e os Sindicatos 
(Portugal, 1911-1922) 
A Re sistência Anarco Sindicalista 

à Ditadura (Portugal, 1922-1939) 
A Oposição Libertária em Portugal 
(1939-1974) 	 370$ 
(preço especial para o conjunto 1000$) 

HAROLD B. WILSON 

Democracia no Trabalho 	700$ 
Apresentação de João Freire 
e Lurdes Rodrigues 

TECNOLOGIA E LIBERDADE 

Comunicações apresentadas 
no Colóquio Internacional 
de Estudos. Abril, 1987 1000$ 

1 AMÉRICO MARTINS VICENTE 
Brados do Tarrafal: poemas de 

presídio. Apresentação de J. M. 
Carvalho Ferreira. 200$ 

• FRANCISCO QUINTAL 
Palavras veementes 

Recolha e apresentação de João 
Freire; contributo bibliográfico 

Alfarrábio Poético 	 100$ 
- de Cai-los Abreu. 	 300$ 

MURRAY BOORKCHIN 
ffi MARIA DA GRAÇA AMARO DE OLI  

	

VEIRA 	
Sociologia ou Ecologia Social: (no prelo) 
Apresentação de António Buto 

A Cabacinha Preta (ilustrado, para 

	

crianças) 	 120$ 
Á IDEIA 

JOSÉ FRANCISCO 

Episódios da Minha Vida Familiar 
e de Militante Con federal 	180$ 

Páginas do Historial Cegetista 	180$ 
Recordações de um Proletário 	200 
Úutimas Páginas 	 200$ 

• ARTUR MODESTO, FRANCISCO QUIN-
TAL, JOSÉ FRANCISCO 

1 ÁLVARO D'OLIVEIRA 

Caricaturas Políticas (1906-1910) 	380$ 
(com introdução e legendas de 
Nuno S. Teixeira) 

1 ELIAS MATIAS 

O Alentejo em Luta 	 200$ 

C. BAY - C. WALKER 

Desobediência Civil: teoria e práti-
ca; com um apêndice para o 
leitorportuguês 400$ 

W STEPHEN SCITECTER 

Política da Libertação Urbana 850$ 
Apresentação de Vítor Matias 
Ferreira 

Revista de cultura e pensamento anar-
quista 
Últimos números publicados e temas 
dominantes: 

30/31 —Anartista 170$ 
32/33 - Dez anos 190$ 
34/35 - Economia 190$ 
36/37 - Ecologia 280$ 
38/39 - Educação 280$ 
40/41 - Espanha 36 a última 

revolução? 400S 
42/43 - Anarquismo e Direito 400$ 
44/45 - O Estado e a Ordem 500$ 
46/47 - Anarquismo ontem e 

hoje 500$ 
48 	- Contrato Social femi- 

nismo 500$ 
49 	- A Capital no centro 500$ 
50 	- Imigração 550$ 
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PLATAFORMA EDITORIAL 

Numa época de cada vez menos certezas, marcada por contrastes 
de toda a ordem, é com apreensão que encaramos o ascendente 

que os sistemas e as instituições têm vindo progressivamente a tomar 
sobre os indivíduos. Quer se considere uma qualquer situação 

particular, como por exemplo a portuguesa, quer domínios como 
a tecnologia, a cultura ou o poder, sempre deparamos 

co in as mesmas tensões: individual/social; autonomia/dependência; 
realização/alienação. O anarquismo foi, no passado, uma tentativa 

séria para resolver estas antinomias em favor do homem. 
Ê a partir da sua herança humanista que procuramos hoje reflectir 
sobre os perigos e as potencialidades da civilização do nosso tempo, 

intervindo em favor do indivíduo e da sua liberdade e propondo 
outras lógicas económicas e políticas que tragam o sinal 

de uma cultura e de valores libertários. 
Tal é o sentido da existência de A Ideia. 

A Ideia é uma publicação periódica de carácter doutrinário 
ou ideológico, guiada por ideais de liberdade e solidariedade 

humanas. Como revista libertária de cultura, ela procurará reflectir 
sobre os mais variados temas contemporâneos: sociais, 

ecológicos, educacionais, económicos, políticos, locais e internacionais; 
promover forma de criação estética; e ainda contribuir para 

a investigação histórica sobre o anarquismo. 
A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo, 
pelo que se agradece toda a ajuda financeira desinteressada. 

As contas de exploração da revista serão publicadas anualmente. 

A orientação geral do periódico compete, colectivamente, 
à comissão de redacção e ao colégio de colaboradores permanentes. 

As decisões sobre a publicação de textos, arranjo gráfico, etc., cabem 
à comissão de redacção. A autoria do editorial e dos escritos não assinados 

(ou subscritos por um pseudónimo evidente) pertence moralmente 
à comissão de redacção e, por força da lei, ao director. Pelo conteúdo 

dos artigos assinados respondem exclusivamente os seus autores. 

A Ideia acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se considerando 
elas próprias anarquistas, perspectivem os seus trabalhos numa óptica 

de liberdade e recusa de qualquer forma de opressão. Os originais 
não solicitados serão benvindos e cuidadosamente apreciados, sendo os seus 
autores notificados no caso de decisão de publicação. Os originais não serão 
devolvidos. Os artigos deverão, por regra, ter um máximo de dez páginas 

dactilografadas a dois espaços e vir acompanhados da identificação 
ou currículo do seu autor. As colaborações não são remuneradas. 




