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ERRICO MALATESTA
(1853 – 1932)
Errico Malatesta nasceu em 14 de dezembro de 1853 na pequena cidade
de Santa Maria de Capua Vetere, na província de Caserta. Seu pai, “um homem
de idéias liberais”, segundo Luigi Fabbri, era um rico proprietário de terras.
Aos 14 anos de idade, Malatesta inicia sua atividade política ao protestar
contra uma injustiça local, através de carta que envia ao rei Vittorio Emmanuele II,
considerada por Fabbri como “insolente e ameaçadora”. As autoridades levaram a
sério e ordenaram sua prisão, em 25 de março de 1868. Seu pai conseguiu libertálo recorrendo a amigos. Dois anos mais tarde (1870), segundo angiolini, ele foi
novamente preso em Nápoles, por liderar uma manifestação e “suspenso” por um
ano da Universidade de Nápoles, onde estudava medicina.
No ano de 1871, Errico adere à Internacional, por influência de Fanelli e
Palladino. Ingressa na seção napolitana da Associação Internacional dos
Trabalhadores, onde inicia uma nova fase de atividades. Anos mais tarde
descreveria a vida de um militante naqueles dias de “entusiasmo”, quando os
internacionalistas estavam “sempre dispostos a qualquer sacrifício pela causa e
estavam animados pelas mais arrebatadas esperanças”.
“Todos entregavam para a propaganda tudo o que podiam, e também o que
não podiam, pois quando o dinheiro escasseava, vendiam tranqüilamente os
objetos de suas casas, aceitando com resignação as censuras das respectivas
famílias. Pela propaganda esquecíamos o trabalho e os estudos! Enfim, a
Revolução estava a ponto de eclodir a qualquer momento, e teria arrumado tudo.
Alguns acabavam com freqüência na cadeia, todavia, saíam dali com mais
energias do que antes: as perseguições não tinham outro efeito senão consolidar
nosso entusiasmo. É verdade que as perseguições daquele momento eram fracas
comparadas com as que viriam mais tarde. Naquela época, o regime saído de
uma série de revoluções: e as autoridades, rígidas desde o início com os
trabalhadores, em particular no campo, mostravam certo respeito pela liberdade
na luta política, uma espécie de indisposição parecida com a dos governantes
austríacos e a dos Bourbons, que, todavia, se desfez tão rápido quanto se
consolidou o regime, e a luta pela independência nacional foi relegada a um
segundo plano”.
Nessa época, Malatesta se dedica de corpo e alma à Federação Italiana, e
colabora com Carlo Cafiero em L’Ordine e La Campana de Nápoles, tendo
abandonado seu curso de medicina.
Em 1872, por ocasião do Congresso de Saint-Imier, conhece Bakunin e
participa dos trabalhos da Aliança. Ouçamos a comovente descrição do primeiro
encontro de Malatesta com Bakunin, feita pelo primeiro, em 1926, aos 73 anos de
idade:

“... e assim fui para a Suíça com Cafiero. Encontrava-me enfermo, cuspia
sangue e tinha em mente a idéia de que estava tuberculoso...
Enquanto atravessava à noite o Gotardo (naquela época ainda não havia o
túnel, sendo necessário atravessar a montanha coberta de neve em diligência)
resfriei-me e cheguei à casa de Zurique, onde vivia Bakunin, tiritando de febre.
“Depois das primeiras saudações, Bakunin me preparou uma cama e me
convidou – ou melhor, me forçou – a deitar-me, cobriu-me com todos os
cobertores que pôde encontrar e insistiu para que eu descansasse e dormisse.
Tudo isso com um cuidado e uma ternura maternal que me chegaram diretos ao
coração.
“Quando me encontrava envolto nos cobertores e todos pensavam que eu
dormia, ouvi Bakunin dizer coisas admiráveis sobre mim e comentava
melancolicamente: “É uma pena que tenha ficado tão enfermo, em breve o
perderemos; não lhe restam sequer seis meses!”
Entre as influências que determinaram o desenvolvimento de Malatesta, a
de Bakunin foi a mais importante. Errico se refere a ele como: “O grande
revolucionário, aquele a quem todos nós vemos como nosso pai espiritual”. Sua
maior qualidade era a capacidade de “comunicar fé, desejo de ação e sacrifício a
todos aqueles que tinham a oportunidade de encontrá-lo. Costumava dizer que era
preciso ter o diabo no corpo, e sem dúvida o tinha em seu corpo e sua mente”.
Em 1873, Malatesta passa sem motivo seis meses na prisão em Trani, e
atrai a simpatia do diretor pelo interesse de suas discussões.
No ano seguinte eclodem os movimentos insurrecionais preparados por
Bakunin e Cafiero. A polícia, advertida, faz fracassar esses movimentos. Malatesta
se encontra em Pouilles, foge numa carroça de feno, mas é reconhecido, preso e
novamente encarcerado na prisão de Trani. No processo, em 1875, a propaganda
pela Internacional não cessa e ele é absolvido. Junta-se então a Bakunin e Cafiero
na Suíça. Nesse mesmo ano, 1875, apesar dos conselhos de Bakunin, parte para
a Hungria a fim de participar da insurreição de Herzegovina contra os turcos. É
preso e entregue à polícia italiana.
Em 1877, Malatesta e Cafiero preparam o movimento “o bando de
Benevento”. Angariam dinheiro, encontram-se com Kropotkin, sem resultado.
Finalmente Cafiero vendo o que lhe restava de bens. Esse movimento tinha um
valor de exemplo. O revolucionário russo, Sergei Stepniak, dele participou. Apesar
da ação da polícia, Cafiero, Stepniak e Malatesta, assim como uns trinta
internacionalistas, armados, bandeira vermelha à frente, tomaram a vida de
Lentino. Foram distribuídas armas à população, os documentos oficiais
queimados. Em seguida, foram a Gallo. Em todos os lugares faziam discursos, a
população escutava, mas não participava. O exército interveio, a situação era
desesperadora, Malatesta e Cafiero, ainda que sabendo como fugir
permaneceram in loco e foram presos. A aventura durou doze dias, um policial foi
morto, um outro foi ferido.
No processo, todos declararam ter disparado contra os policiais, mas o júri
os absolveu.
Malatesta volta a Nápoles em 1878 e é constantemente vigiado pela polícia.
Gasta sua herança em propaganda. Parte por um tempo para o Egito. Lá, o cônsul
italiano o expulsa para Beirute, o de Beirute o envia para Esmirna. A bordo de um

navio francês, torna-se amigo do capitão, que o conserva no navio até a Itália. Em
Livorno, a polícia quer prendê-lo, mas o capitão se recusa a entregá-lo.
Finalmente, Malatesta desce para Marselha e, dali, vai para Genebra onde ajuda
Kropotkin a publicar Le Revolté. Expulso, dirige-se à Romênia, em seguida, à
França (1879). De novo expulso, vai para a Bélgica, depois para Londres. Fixa-se,
enfim, em Londres, onde trabalha como vendedor de sorvetes e de bombons
antes de abrir uma nova oficina mecânica.
Empreende várias viagens clandestinas à França, Bélgica, Espanha, Itália.
Incógnito na Itália polemiza com Merlino em L’Agitazione, em conseqüência da
passagem deste ao parlamentarismo. Graças a isso Merlino não é seguido por
quase nenhum anarquista italiano. Malatesta ataca os individualistas e os
marxistas, o esponteneísmo de Kropotkin, insiste “sobre a necessidade de
organizar o anarquismo em partido e propaga, pela primeira vez na Itália, o
método sindical e a ação direta operária”. O jornal era apreciado mesmo por seus
adversários. Preso de novo por agitações sociais é enviado para a prisão da ilha
de Nistica, depois para a de Lampedusa. Foge com dois camaradas em 1899,
alcança Malta, Londres, em seguida Paterson nos Estados Unidos. Lá, dá
continuidade à publicação do jornal La Questione Sociale. Profere conferências,
redige Il nostro programma, vai a Cuba e retorna a Londres (1900). Retoma sua
oficina mecânica (e de eletricidade) no bairro de Islingston. Publica vários jornais:
L’Internazionale, Lo Schiopero Generale, etc. Participa do Congresso Internacional
de Amsterdã, em 1907, onde se opõe a Monatte sobre a questão sindicalista.
Em 1913, vai à Itália, encontra-se com Mussolini, diretor do jornal Avanti
(jornal operário mais importante). Acalma as querelas pessoais entre os
anarquistas, entra em contato com as outras organizações revolucionárias, faz
conferências, encoraja os sindicalistas (1914).
Em Ancona, durante as manifestações antimilitaristas das quais participava
Malatesta, a polícia dispara, o povo se apodera da cidade. Os sindicatos decretam
a greve geral. É a “semana vermelha”. Porém, o exército intervém. Mussolini apóia
o movimento em palavra, mas nada faz. Malatesta foge não sem declarar:
“Continuaremos a preparar a revolução libertadora que deverá assegurar a todos
a justiça, a liberdade e o bem-estar”.
Volta uma vez mais para Londres onde critica, entre outros, Kropotkin, por
ter se manifestado a favor da guerra. Em 1919, regressa uma vez mais à Itália,
onde é recebido em Gênova por uma multidão. Inicia uma série de conferências
sobre a necessidade da revolução. O jornal tradicional italiano Corriere de la Sera,
a 20 de janeiro de 1920, retrata-o como se segue: O anarquista Malatesta é hoje
uma das maiores personagens da vida italiana. As multidões das cidades correm a
seu encontro, e só não lhe entregam as chaves das portas, como era o costume
outrora, unicamente porque não há mais chaves nas portas.
Inicia, então, negociações com os socialistas para fazer a revolução. A
polícia tenta provocar desordens e assassina-lo. Apesar dos obstáculos legais,
Umanità Nova, jornal de Malatesta, tem uma tiragem inicial de 50.000 exemplares.
Impulsiona a União Sindicalista Italiana (U.S.I.) de influência anarquista.
Em 1920, em Ancona, eclode uma insurreição e as fábricas são ocupadas.
Mas, o movimento é traído pela atitude dos social-democratas da C.G.T. que
devolvem as fábricas.

Após um encontro anarquista na cidade de Bolonha, em que Malatesta
toma a palavra, eclodem incidentes, há vítimas e feridos do lado dos operários e
da polícia. Malatesta e equipe do Umanità Nova são presos. Os protestos se
multiplicam, ocorrem atentados fascistas.
O fascismo, financiado pela burguesia, ajudado pelo governo, avança. Em
contrapartida, Malatesta favorece a formação dos grupos armados.
Em julho de 1922, a greve geral é proclamada pela Aliança do Trabalho
(união de diversos sindicatos sobre o impulso de Malatesta), mas o fascismo a
dizima pela força. Em seguida, em outubro, acontece a “marcha sobre Roma”, e a
sobre a praça Cavour os fascistas queimam um retrato de Malatesta. Umanitá
Nova é proibido. Malatesta, aos sessenta e nove anos, retoma sua profissão de
eletricista. A polícia o vigia em todos os seus movimentos.
Em 1924, surge Pensiero e Volontà. O fascismo, em seu começo, permite a
liberdade de imprensa, mas a censura se faz cada vez mais severa até a proibição
da revista em 1926. A oficina de malatesta é destruída pelos fascistas. É obrigado
a sobreviver da ajuda dos camaradas, assim como sua companheira, Elena Mulli e
a filha desta última, Gemma.
Sua saúde se debilita. Ele consegue enviar artigos para Le Réveil de
Genebra e L’Adunata Del Refratari de Nova Iorque. Os ataques brônquiopulmonares se sucedem. Malatesta morre em 22 de julho de 1932.
Apud. Vernon Richards – Malatesta, Vida e Idéias e Artigos Políticos.

ESCRITOS REVOLUCIONÁRIOS
PROGRAMA ANARQUISTA
1903
O texto que segue foi publicado em 1903, sob o título Nosso Programa, por
um grupo italiano dos Estados Unidos. Em 1920, ele foi inteiramente aceito pelo
congresso da Unione Anarchica Italiana de 1 a 4 de julho. O primeiro parágrafo
não aparece em 1920 e os subtítulos são, ao contrário, dessa época.
Nada temos a dizer de novo. A propaganda não é, e não pode ser, senão a
repetição contínua, incansável, dos princípios que devem nos servir de guia na
conduta que devemos seguir nas diferentes circunstâncias da vida.
Repetiremos, portanto, com termos mais ou menos diferentes, mas no
fundo constantes, nosso velho programa socialista-anarquista-revolucionário.
O programa da União Anarquista Italiana é o programa anarquistacomunista revolucionário. Há meio século ele foi proposto na Itália, no seio da
Internacional, sob o nome de programa socialista. Mais tarde, tomou o nome de
socialista-anarquista, como reação contra a degenerescência, autoritária e
parlamentar, crescente do movimento socialista. Em seguida, finalmente,
denominaram-no anarquista.

1. O que queremos
Acreditamos que a maioria dos males que afligem os homens decorre da má
organização social; e que os homens, por sua vontade e seu saber, podem fazêlos desaparecer.
A sociedade atual é o resultado das lutas seculares que os homens
empreenderam entre si. Desconheceram as vantagens que podiam resultar para
todos da cooperação e da solidariedade. Viram em cada um de seus semelhantes
(exceto, no máximo, os membros de sua família) um concorrente e um inimigo. E
procuraram açambarcar, cada um por si, a maior quantidade de prazeres possível,
sem se preocuparem com os interesses alheios.
Nesta luta, é óbvio, os mais fortes e os mais afortunados deviam vencer, e, de
diferentes maneiras, explorar e oprimir os vencidos.
Enquanto o homem não foi capaz de produzir mais do que o estritamente
necessário para sua sobrevivência, os vencedores só podiam afugentar e
massacrar os vencidos, e se apoderar dos alimentos colhidos.
Em seguida – quando, com a descoberta da pecuária e da agricultura, o
homem soube produzir mais do que precisava para viver – os vencedores
acharam mais cômodo reduzir os vencidos à servidão e fazê-los trabalhar para
eles.
Mais tarde, os vencedores acharam mais vantajoso, mais eficaz e mais seguro
explorar o trabalho alheio por outro sistema: conservar para si a propriedade
exclusiva da terra e de todos os instrumentos de trabalho, e conceder uma
liberdade aparente aos deserdados. Estes, não tendo os meios para viver, eram
obrigados a recorrer aos proprietários e a trabalhar para eles, sob as condições
que eles lhes fixavam.
Deste modo, pouco a pouco, através de uma rede complicada de lutas de
todos os tipos, invasões, guerras, rebeliões, repressões, concessões feitas e
retomadas, associação dos vencidos, unidos para se defenderem, e dos
vencedores, para atacarem, chegou-se ao estado atual da sociedade, em que
alguns homens detêm hereditariamente a terra e todas as riquezas sociais,
enquanto a grande massa, privada de tudo, é frustrada e oprimida por um
punhado de proprietários.
Disto depende o estado de miséria em que se encontram geralmente os
trabalhadores, e todos os males decorrentes: ignorância, crime, prostituição,
definhamento físico, abjeção moral, morte prematura. Daí a constituição de uma
classe especial (o governo) que, provida dos meios materiais de repressão, tem
por missão legalizar e defender os proprietários contra as reivindicações do
proletariado. Ele se serve, em seguida, da força que possui para arrogar-se
privilégios e submeter, se ela pode fazê-lo, à sua própria supremacia, a classe dos
proprietários. Disso decorre a formação de outra classe especial (o clero), que por
uma série de fábulas relativas à vontade de Deus, à vida futura, etc, procura
conduzir os oprimidos a suportarem docilmente o opressor, o governo, os
interesses dos proprietários e os seus próprios. Daí decorre a formação de uma
ciência oficial que é, em tudo o que pode servir os interesses dos dominadores, a
negação da verdadeira ciência. Daí o espírito patriótico, os ódios raciais, as
guerras e as pazes armadas, mais desastrosas do que as próprias guerras. O

amor transformado em negócio ignóbil. O ódio mais ou menos latente, a
rivalidade, a desconfiança, a incerteza e o medo entre os seres humanos.
Queremos mudar radicalmente tal estado de coisas. E visto que todos estes
males derivam da busca do bem-estar perseguido por cada um por si e contra
todos, queremos dar-lhe uma solução, substituindo o ódio pelo amor, a
concorrência pela solidariedade, a busca exclusiva do bem-estar pela cooperação,
a opressão pela liberdade, a mentira religiosa e pseudocientífica pela verdade.
Em conseqüência:
1) Abolição da propriedade privada da terra, das matérias-primas e dos
instrumentos de trabalho – para que ninguém disponha de meio de viver
pela exploração do trabalho alheio –, e que todos, assegurados dos meios
de produzir e de viver, sejam de fato independentes e possam associar-se
livremente, uns aos outros, no interesse comum e conforme as simpatias
pessoais.
2) Abolição do governo e de todo poder que faça a lei para impô-la aos
outros: portanto, abolição das monarquias, repúblicas, parlamentos,
exércitos, polícias, magistraturas e toda instituição que possua meios
coercitivos.
3) Organização da vida social por meio das associações livres e das
federações de produtores e consumidores, criadas e modificadas segundo
a vontade dos membros, guiadas pela ciência e pela experiência, liberta de
toda obrigação que não derive das necessidades naturais, às quais todos
se submetem de bom grado quando reconhecem seu caráter inelutável.
4) Garantia dos meios de vida, de desenvolvimento, de bem-estar às crianças
e a todos aqueles que são incapazes de prover sua existência.
5) Guerra às religiões e todas as mentiras, mesmo que elas se ocultem, sob o
manto da ciência. Instrução científica para todos, até os graus mais
elevados.
6) Guerra ao patriotismo. Abolição das fronteiras, fraternidade entre todos os
povos.
7) Reconstrução da família, de tal forma que ela resulte da prática do amor,
liberto de todo laço legal, de toda opressão econômica ou física, de todo
preconceito religioso.
Tal é o nosso ideal.
2. Vias e meios
Até agora expusemos qual é o objetivo que queremos atingir, o ideal pelo qual
lutamos.
Mas não basta desejar uma coisa: se se quer obtê-la, é preciso, sem dúvida,
empregar os meios adaptativos à sua realização. E esses meios não são
arbitrários: derivam necessariamente dos fins a que nos propomos e das
circunstâncias nas quais lutamos. Enganando-nos na escolha dos meios, não
alcançamos o objetivo contemplado, mas, ao contrário, afastamo-nos dele rumo a
realidades freqüentes opostas, e que são a conseqüência natural e necessária aos

métodos que empregamos. Quem se opõe a caminho e se engana de estrada,
não vai aonde quer, mas aonde o conduz o caminho tomado.
É preciso dizer, portanto, quais são os meios que, segundo nossa opinião,
conduzem ao nosso ideal, e que intencionamos empregar.
Nosso ideal não é daqueles cuja plena realização depende do indivíduo
considerado de modo isolado. Trata-se de mudar o modo de viver em sociedade:
estabelecer entre os homens relações de amor e solidariedade, realizar a
plenitude do desenvolvimento material, moral e intelectual, não para o indivíduo
isolado, não para os membros de certa classe ou de certo partido, mas para todos
os seres humanos. Esta transformação não é medida que se possa impor pela
força; deve surgir da consciência esclarecida de cada um, para se manifestar, de
fato, pelo livre consentimento de todos.
Nossa primeira tarefa deve ser, portanto, persuadir as pessoas.
É necessário atrair a atenção dos homens para os males que sofrem, e para a
possibilidade de destruí-los. É preciso que suscitemos em cada um a simpatia
pelos sofrimentos alheios, e o vivo desejo pelo bem de todos.
A quem tem fome e frio, mostraremos que seria possível e fácil assegurar a
todos a satisfação das necessidades materiais. A quem é oprimido e desprezado,
diremos como se pode viver de modo feliz em uma sociedade de livres e iguais. A
quem é atormentado pelo ódio e pelo rancor, indicaremos o caminho para
encontrar o amor por seus semelhantes, a paz e a alegria do coração.
E quando tivermos obtido êxito em disseminar na alma dos homens o
sentimento da revolta contra os males injustos e inevitáveis, dos quais se sofre na
sociedade atual, e em fazer compreender quais são suas causas e como depende
da vontade humana eliminá-las; quando tivermos inspirado o desejo vivo e ardente
de transformar a sociedade para o bem de todos, então os convictos, por impulso
próprio e pela persuasão daqueles que os precederam na convicção, se unirão,
desejarão e poderão por em prática o ideal comum.
Seria – já o dissemos – absurdo e em contradição com nosso objetivo querer
impor a liberdade, o amor entre os homens, o desenvolvimento integral de todas
as faculdades humanas pela força. É preciso contar com a livre vontade dos
outros, e a única coisa que podemos fazer é provocar a formação e a
manifestação desta vontade. Mas seria da mesma forma absurdo e em
contradição com nosso objetivo admitir que aqueles que não pensam como nós
impedem-nos de realizar nossa vontade, visto que não os privamos do direito a
uma liberdade igual à nossa.
Liberdade, portanto, para todos, de propagar e experimentar suas próprias
idéias, sem outros limites senão os que resultam naturalmente da igual liberdade
de todos.
Mas a isto se opõem, pela força brutal, os beneficiários dos privilégios atuais,
que dominam e regulam toda a vida social presente.
Eles controlam todos os meios de produção: suprimem, assim, não somente a
possibilidade de aplicar novas formas de vida social, o direito dos trabalhadores de
viverem livremente de seu trabalho, mas também o próprio direito à existência.
Obrigam os não-proprietários a se deixarem explorar e oprimir, se não quiserem
morrer de fome.

Os privilegiados têm as polícias, as magistraturas, os exércitos, criados de
propósito para defendê-los, e para perseguir, encarcerar, massacrar os
oponentes.
Mesmo deixando de lado a experiência histórica, que nos demonstra que
nunca uma classe privilegiada despojou-se, total ou parcialmente, de seus
privilégios e que nunca um governo abandonou o poder sem ser obrigado a fazêlo pela força, os fatos contemporâneos bastam para convencer quem quer que
seja de que os governos e os burgueses procuram usar a força material para sua
defesa, não somente contra a expropriação total, mas contra as mínimas
reivindicações populares, e estão sempre prontos a recorrer às perseguições mais
atrozes, aos massacres mais sangrentos.
Ao povo que quer se emancipar, só resta uma saída: opor violência a violência.
Disso resulta que devemos trabalhar para despertar nos oprimidos o vivo
desejo de uma transformação radical da sociedade, e persuadi-los de que, unindose possuem a força de vencer. Devemos propagar nosso ideal e preparar as
forças morais e materiais necessárias para vencer as forças inimigas e organizar a
nova sociedade. Quando tivermos força suficiente, deveremos, aproveitando as
circunstâncias favoráveis que se produzirão, ou que nós mesmos provocaremos,
fazer a revolução social: derrubar pela força o governo, expropriar pela força os
proprietários, tornar comuns os meios de subsistência e de produção, e impedir
que novos governantes venham impor sua vontade e opor-se à reorganização
social, feita diretamente pelos interessados.
Tudo isso é, entretanto, menos simples do que parece à primeira vista.
Relacionamo-nos com os homens tais como são na sociedade atual, em
condições morais e materiais muito desfavoráveis; e nos enganaríamos ao pensar
que a propaganda é suficiente para elevá-los ao nível de desenvolvimento
intelectual e moral necessário à realização de nosso ideal.
Entre o homem e a ambiência social há uma ação recíproca. Os homens
fazem a sociedade tal como é, e a sociedade faz os homens tais como são,
resultando disso um tipo de círculo vicioso: para transformar a sociedade é preciso
transformar os homens, e para transformar os homens é preciso transformar a
sociedade.
A miséria embrutece o homem e, para destruir a miséria, é preciso que os
homens possuam a consciência e a vontade. A escravidão ensina os homens a
serem servis, e para se libertar da escravidão é preciso homens que aspirem à
liberdade. A ignorância faz com que os homens não conheçam as causas de seus
males e não saibam remediar esta situação; para destruir a ignorância, seria
necessário que os homens tivessem tempo e meios de se instruírem.
O governo habitua as pessoas a sofrerem a lei e a crerem que ela é necessária
à sociedade; para abolir o governo é preciso que os homens estejam persuadidos
da inutilidade e da nocividade dele.
Como sair deste impasse?
Felizmente, a sociedade atual não foi formada pela clara vontade de uma
classe dominante que teria sabido reduzir todos os dominados ao estado de
instrumentos passivos, inconscientes de seus interesses. A sociedade atual é a
resultante de mil lutas intestinas, de mil fatores naturais e humanos, agindo ao

acaso, sem direção consciente; enfim, não há nenhuma divisão clara, absoluta,
entre indivíduos, nem entre classes.
As variedades das condições materiais são infinitas; infinitos os graus de
desenvolvimento moral e intelectual. É até mesmo muito raro que a função de
cada um na sociedade corresponda às suas faculdades e às suas aspirações.
Com freqüência, homens caem em condições inferiores àquelas que eram as
suas; outros, por circunstâncias particularmente favoráveis, conseguem elevar-se
acima do nível em que nasceram. Uma parte considerável do proletariado já
conseguiu sair do estado de miséria absoluta, embrutecedora, a que nunca
deveria ter sido reduzido. Nenhum trabalhador, ou quase nenhum, encontra-se em
estado de inconsciência completa, de aquiescência total às condições criadas
pelos patrões. E as próprias instituições, que são produtos da história, contêm
contradições orgânicas que são como germes letais, cujo desenvolvimento traz a
dissolução da estrutura social e a necessidade de sua transformação.
Assim, a possibilidade de progresso existe. Mas não a possibilidade de
conduzir, somente pela propaganda, todos os homens ao nível necessário para
que possamos realizar a anarquia, sem uma transformação gradual prévia do
meio.
O progresso deve caminhar simultânea e paralelamente entre os indivíduos e
no meio social. Devemos aproveitar todos os meios, todas as possibilidades, todas
as ocasiões que o meio atual nos deixa para agir sobre os homens e desenvolver
sua consciência e suas aspirações. Devemos utilizar todos os progressos
realizados na consciência dos homens para levá-los a reclamar e a impor as
maiores transformações sociais hoje possíveis, ou aquelas que melhor servirão
para abrir caminho a progressos ulteriores.
Não devemos somente esperar poder realizar a anarquia; e, enquanto
esperamos, limitar-nos à propaganda pura e simples. Se agirmos assim, teremos,
em breve, esgotado nosso campo de ação. Teremos convencido, sem dúvida,
todos aqueles a que as circunstâncias do meio atual tornam suscetíveis de
compreender e aceitar nossas idéias, todavia, nossa propaganda ulterior
permaneceria estéril. E, mesmo que as transformações do meio elevassem novas
camadas populares à possibilidade de conceber novas idéias, isto aconteceria
sem nosso trabalho, e mesmo contra, em prejuízo, como conseqüência, de nossas
idéias.
Devemos fazer com que o povo, em sua totalidade e em suas diferentes
frações, exija, imponha e realize, ele próprio, todas as melhorias, todas as
liberdades que deseja, na medida em que concebe a necessidade disso e que
adquire a força para impô-las. Assim, propagando sempre nosso programa
integral e lutando de forma incessante por sua completa realização, devemos
incitar o povo a reivindicar e impor cada vez mais, até que ele consiga a sua
emancipação definitiva.
3. A luta econômica
A opressão que hoje pesa de uma forma mais direta sobre os trabalhadores, e
que é a causa principal de todas as sujeições morais e materiais que eles sofrem,
é a opressão econômica, quer dizer, a exploração que os patrões e os

comerciantes exercem sobre o trabalho, graças ao açambarcamento de todos os
grandes meios de produção e de troca.
Para suprimir radicalmente e sem retorno possível esta exploração, é preciso
que o povo, em seu conjunto, esteja convencido de que possui o uso dos meios
de produção, e de que aplica este direito primordial explorando aqueles que
monopolizam o solo e a riqueza social, para colocá-los à disposição de todos.
Todavia, é possível passar direto, sem graus intermediários, do inferno onde
vive hoje o proletariado, ao paraíso da propriedade comum? A prova de que o
povo ainda não é capaz, é que ele não o faz. O que fazer para chegar à
expropriação?
Nosso objetivo é preparar o povo, moral e materialmente, para esta
expropriação necessária; é tentar renovar a tentativa, tantas vezes quantas a
agitação revolucionária nos der a ocasião para fazê-lo, até o triunfo definitivo. Mas
de que maneira podemos preparar o povo? De que maneira podemos realizar as
condições que tornarão possível, não somente o fato material da expropriação,
mas a utilização, em vantagem de todos, da riqueza comum?
Nós dissemos mais acima que a propaganda, oral ou escrita, sozinha, é
impotente para conquistar para as nossas idéias toda a grande massa popular. É
preciso uma educação prática, que seja alternadamente causa e resultado da
transformação gradual do meio. Deve-se desenvolver pouco a pouco nos
trabalhadores o senso da rebelião contra as sujeições e os sofrimentos inúteis dos
quais são vítimas, e o desejo de melhorar suas condições. Unidos e solidários,
lutarão para obter o que desejam.
E nós, como anarquistas e como trabalhadores, devemos incitá-los e encorajálos à luta, e lutar com eles.
Mas estas melhorias são possíveis em regime capitalista? Elas são úteis do
ponto de vista da futura emancipação integral pela revolução?
Quaisquer que sejam os resultados práticos da luta pelas melhorias imediatas,
sua principal utilidade reside na própria luta. É por ela que os trabalhadores
aprendem a defender seus interesses de classe, compreendem que os patrões e
os governantes têm interesses opostos aos seus, e que não podem melhorar suas
condições, e ainda menos se emancipar, senão unindo-se entre si e tornando-se
mais fortes do que os patrões. Se conseguirem obter o que desejam, viverão
melhor. Ganharão mais, trabalharão menos, terão mais tempo e força para refletir
sobre as coisas que os interessam; e eles sentirão de repente desejos e
necessidades maiores. Se não obtiverem êxito, serão levados a estudar as causas
de seu fracasso e a reconhecer a necessidade de uma união maior, de maior
energia; e compreenderão, enfim, que para vencer, segura e definitivamente, é
preciso destruir o capitalismo. A causa da revolução, a causa da elevação moral
dos trabalhadores e de sua emancipação só pode ganhar, visto que os operários
unem-se e lutam por seus interesses.
Todavia, uma vez mais, é possível que os trabalhadores consigam, no estado
atual em que as coisas se encontram, melhorar de fato suas condições? Isto
depende do concurso de uma infinidade de circunstâncias. Apesar do que dizem
alguns, não existe nenhuma lei natural (lei dos salários) que determine a parte que
vai para o trabalhador sobre o produto de seu trabalho. Ou, se se quiser formular
uma lei, ela não poderia ser senão a seguinte: o salário não pode descer
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