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Imitemos um pouco a sabedoria de nossos adversários. Vejam, todos 
os governos têm na boca a palavra liberdade, enquanto seus atos são 
reacionários. Que as autoridades revolucionárias não façam mais frases, 
mas, usando uma linguagem mais moderada, a mais pacífica possível, 
façam a revolução.

É totalmente o inverso do que as autoridades revolucionárias, em todos os 
países, fizeram até hoje: elas foram a maior parte das vezes excessivamente 
enérgicas e revolucionárias em sua linguagem e muito moderadas, para 
não dizer muito reacionárias, em seus atos. Pode-se mesmo dizer que a 
energia da linguagem, a maior parte das vezes, serviu-lhes de máscara 
para enganar o povo, para lhe esconder a fraqueza e a incoerência 
de seus atos. Há homens, muitos homens, na burguesia supostamente 
revolucionária que, ao pronunciarem algumas palavras revolucionárias 
julgam fazer a revolução, e que, depois de as terem pronunciado, julgam-
se com o direito de cometer atos de fraqueza, inconseqüências fatais, 
atos de pura reação. Nós, que somos revolucionários para valer, fazemos 
absolutamente o contrário. Falamos pouco de revolução, mas a fazemos. 
Deixemos por agora a outros o cuidado de desenvolver teoricamente 
os princípios da revolução social, e contentemos-nos em aplicá-los, em 
encarná-los nos fatos.

Entre os nossos amigos e aliados, os que me conhecem bem talvez fiquem 
espantados por eu sustentar agora esta linguagem, eu, que fiz tanta teoria, 
e que me mostrei sempre um guardião zeloso e feroz dos princípios. Ah!    
É que os tempos mudaram. Então, ainda há um ano, nos preparávamos para 
a revolução, que esperávamos, uns mais tarde, outros mais cedo, e agora, 
digam o que disserem os cegos, estamos em plena revolução. Então, era 
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constituem a base de seu pensamento e o alimento passional de sua ação, 
mas deve saber afrontar o complicado mecanismo da sociedade atual sem 
óculos doutrinais e sem excessivos apegos à integridade de sua fé.(...)

Chegou a hora de acabar com os farmacêuticos das formulinhas 
complicadas que não enxergam além de seu nariz; chegou a hora de 
acabar com os charlatões que embriagam o público com belas frases 
altissonantes; chegou a hora de acabar com os simplórios que têm três 
ou quatro idéias cravadas na cabeça e exercem como senhores do fogo 
sagrado do ideal, distribuindo excomunhões.(...)

O que tenha um pingo de inteligência e de boa vontade que se esforce com 
seu próprio pensamento, que trate de ler na realidade algo além do que lê 
nos livros e periódicos. Estudar os problemas de hoje quer dizer erradicar 
as idéias não pensadas, quer dizer ampliar a esfera da própria influência 
como propagandista, quer dizer dar um passo adiante, inclusive um bom 
salto de longitude a nosso movimento.

É preciso buscar as soluções enfrentando os problemas. É preciso que 
adotemos novos hábitos mentais. Da mesma forma que o naturalismo 
superou a escolástica medieval lendo o grande livro da natureza em vez 
dos textos aristotélicos, o anarquismo superará o pedante socialismo 
científico, o comunismo doutrinário fechado em suas casinhas apriorísticas 
e a todas as demais ideologias cristalizadas. 

Entendo por anarquismo crítico um anarquismo que, sem ser cético, não 
se contente com as verdades adquiridas, com as fórmulas simplistas; 
um anarquismo idealista e ao mesmo tempo realista; um anarquismo, 
em definitivo, que enxerte novas verdades no tronco de suas verdades 
fundamentais, que saiba podar os ramos velhos. 

Não um trabalho de fácil demolição, de niilismo hipercrítico, mas de 
renovação que enriqueça o patrimônio original e lhe agregue forças e 
belezas novas. Temos de realizar este trabalho agora, porque amanhã 
deveremos reemprender a luta, que não se encaixa bem com o pensamento, 
especialmente para nós que nunca podemos nos retirar das trincheiras 
quando recrudesce a batalha. 

Pagine Libertarie, Milão, 20 de novembro de 1922
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Somos imaturos. Isso é demonstrado pelo que foi discutido na União 
Anarquista fazendo sutilezas sobre as palavras partido e movimento, 
sem entender que a questão não é de forma, mas de substância, e que o que 
nos falta não é a exterioridade do partido, mas a consciência de partido.

O que entendo por consciência de partido?

Entendo algo mais que o fermento passional de uma idéia, que a genérica 
exaltação de ideais. Entendo o conteúdo específico de um programa 
partidário. Estamos desprovidos de consciência política, no sentido de que 
não temos consciência dos problemas atuais e continuamos difundindo 
soluções adquiridas em nossa literatura de propaganda. Somos utópicos 
e basta. O fato de haver editores nossos que continuem reeditando os 
escritos dos mestres sem nunca incluir uma nota crítica, demonstra que 
nossa cultura e nossa propaganda estão nas mãos de gente que pretende 
manter em pé o próprio palanque em vez de impulsionar o movimento a 
sair do que já foi pensado e esforçar-se na crítica, do que ainda está por se 
pensar. O fato de haver polemistas que tentam engarrafar o adversário em 
vez de buscar a verdade, demonstra que entre nós há maçons em sentido 
intelectual. Agregamos os grafômanos, para quem o artigo é um desafogo 
ou uma vaidade, e teremos um conjunto de elementos que perturbam o 
trabalho de renovação iniciado por um punhado de independentes que 
prometem. 

O anarquismo deve ser amplo em suas concepções, audaz, insaciável. 
Se quer viver e cumprir sua missão de vanguarda deve diferenciar-se e 
conservar alta sua bandeira, ainda que isto possa isolá-lo e restringi-lo 
ao seu próprio círculo. Mas esta especificidade de seu caráter e de sua 
missão não exclui um maior enraizamento de sua ação nas fraturas da 
sociedade que morre e não nas construções apriorísticas dos arquitetos do 
futuro. Semelhante às investigações científicas, a hipótese pode iluminar 
o caminho da indagação, mas esta luz se apaga quando resulta falsa; o 
anarquismo deve conservar aquele conjunto de princípios gerais que 
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absolutamente necessário sustentar alta a bandeira dos princípios teóricos, 
expor bem alto estes princípios em toda sua pureza, a fim de formar um 
partido por pouco numeroso que fosse, mas composto unicamente por 
homens que estivessem sinceramente, plenamente, apaixonadamente 
ligados a estes princípios, de modo que cada um, em tempo de crise, 
pudesse contar com todos os outros. Agora já não se trata de recrutar. 
Nós conseguimos formar, bem ou mal, um pequeno partido – pequeno 
em relação ao número de homens que aderem a ele com conhecimento 
de causa, imenso em relação aos seus aderentes instintivos, em relação 
às massas populares das quais ele representa as necessidades melhor do 
que qualquer outro partido. Agora devemos embarcar em conjunto no 
oceano revolucionário e, doravante, não devemos propagar mais nossos 
princípios por palavras, mas com fatos, pois esta é a mais popular, a 
mais poderosa e a mais irresistível das propagandas. Calemos de vez 
em quando a política, isto é, quando a nossa impotência momentânea 
em relação a uma grande força contrária o exija, mas sejamos sempre 
implacavelmente conseqüentes nos fatos. A salvação da revolução está 
toda neles.

A principal razão porque todas as autoridades revolucionárias de todo o 
mundo fizeram sempre tão pouca revolução, é porque elas sempre quiseram 
fazê-la elas próprias, com a sua autoridade, e com a sua força, o que 
nunca deixou [...] de estreitar excessivamente a ação revolucionária, pois 
é impossível mesmo para a autoridade revolucionária mais inteligente, 
mais enérgica, mais franca, abraçar ao mesmo tempo muitas questões 
e interesses, sendo qualquer ditadura, tanto individual como coletiva, 
enquanto composta por vários personagens oficiais, necessariamente 
muito limitada, muito cega, e incapaz tanto de penetrar nas profundezas 
como de abraçar toda a amplidão da vida popular [...].

Então o que devem fazer as autoridades revolucionárias? E trabalhemos 
para que estas existam o menos possível. O que é que elas devem fazer 
para desenvolver e organizar a revolução? Elas não devem fazê-la por 
decretos, nem impô-la às massas, mas provocá-la nas massas. Elas não 
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lhes devem impor uma organização qualquer, mas, suscitando a sua 
organização autônoma de baixo para cima, trabalhar secretamente, com 
a ajuda da influência individual sobre os indivíduos mais inteligentes e 
mais influentes de cada localidade, para que esta organização esteja o 
mais próxima possível de nossos princípios. Todo o segredo do nosso 
triunfo está aí.

Que este trabalho encontre dificuldades, quem pode duvidar disso? Mas 
quem pensa que a revolução é um jogo de crianças e que se pode fazê-
la sem vencer inumeráveis dificuldades? Os revolucionários socialistas 
dos nossos dias não têm nada ou quase nada a imitar dos processos 
revolucionários dos jacobinos de 1793. A rotina revolucionária os poria a 
perder. Eles devem trabalhar no vivo, eles devem criar tudo. 

[Mikhail Bakunin. “Cartas a um Francês sobre a Crise Atual” (1870). In: 
Obras II. Paris: P. V. Stock, 1895-1913, pp. 225-228.]

Não se pense que eu quero impor a causa da anarquia absoluta nos 
movimentos populares. Tal anarquia não seria outra coisa senão uma 
ausência completa de pensamento, de objetivo e de conduta comum, e ela 
deveria conduzir necessariamente a uma impotência comum. Tudo que 
é viável ou não se produz numa determinada ordem, que lhe é inerente, 
manifesta-se conforme é. Qualquer revolução popular que não morra ao 
nascer conformar-se-á em uma ordem que lhe será particular, e sempre 
reconhecida pelo instinto popular, será determinada pela combinação 
natural de todas as circunstâncias locais com o objetivo comum que 
apaixona as massas. Para que esta ordem possa brotar e para que se 
estabeleça no meio da anarquia de uma sublevação popular, é preciso 
que ela abrace os povos numa única e grande paixão e que o seu objeto 
esteja bem determinado.
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Existem tantas pessoas que se dizem anarquistas no mundo, batiza-
se de anarquia tantas idéias nos dias de hoje, tantas opiniões e táticas 
diferentes, que impõe-se a quem luta alguma escolha para saber quem 
são aqueles que possuem aspirações comuns às suas, pois alguns, embora 
dizendo-se anarquistas, têm idéias totalmente opostas . Se alguns seguem 
uma via totalmente contrária à nossa e utilizam meios de luta que são 
contraditórios, neutralizantes e destrutores dos efeitos que obtivemos, tais 
diversidades e contradições dependem dos significados e de interpretações 
diferentes, muitas vezes completamente opostas, que são dadas ao termo 
anarquia.(...)

Nem mesmo remotamente queremos nos solidarizar com idéias e métodos 
que não são os nossos e, conseqüentemente, desejamos evitar a confusão 
que nos une indiscriminadamente e que torna a nossa propaganda caótica, 
contraditória e sem resultado.(...)

Organizar-se e diferenciar-se daqueles que, em algum ponto essencial, 
não estão de acordo conosco na interpretação do termo e dos métodos 
da anarquia, não significa que pretendamos o monopólio do termo e do 
movimento anarquista ou que queiramos excluir quem quer que seja 
da grande família libertária. Mas sermos todos da mesma família não 
significa que tenhamos todos as mesmas idéias e o mesmo temperamento, 
nem que queiramos fazer a mesma coisa e que estejamos de acordo sobre 
tudo. Na maioria das famílias é antes o contrário o que ocorre.(...)

Se existem correntes incapazes de permanecer unidas por causa do 
temperamento, é melhor que cada um tome o seu caminho e que elas se 
diferenciem.

Roma, 15 de Junho de 1907

* Tradução: José Carlos Morel
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A propaganda determinada pelos anarquistas organizadores é também uma 
forma de manifestação para preparar a sociedade futura: trata-se de uma 
colaboração com a finalidade de constituir um jeito de influenciar o meio 
ambiente e de modificar as suas condições. Outros também trabalham 
de acordo com a mesma obra. Nós queremos trabalhar da maneira que 
acreditamos seja a mais eficaz, escolhemos assim certas formas de luta 
que estão mais conforme à nossa maneira de ver e até mesmo ao nosso 
temperamento, se assim se quiser.

SINTETISMO

Nós nos resignamos a ser vítimas de todos os loucos, de todos os 
extravagantes, de todos os exagerados que, com o pretexto da lógica, 
pretenderam não apenas justificar tudo aquilo que eles consideravam 
inconveniente e ignóbil nos burgueses, mas também impedir e demolir 
todo o trabalho de reconstrução que outros camaradas tentaram, lançando 
permanentemente o espectro da incoerência com as idéias.(...)

Digo isto para responder aos meus bons amigos, favoráveis a um acordo 
a qualquer preço, que afirmam: “Não criemos problemas de método! A 
idéia é uma só e a meta é a mesma; permaneçamos pois unidos sem nos 
rasgarmos por um pequeno desacordo sobre a tática”. Eu, ao contrário, dei-
me conta há muito tempo atrás, que nos dilaceramos justamente porque 
estamos muito próximos, por que estamos artificialmente próximos. Sob 
o verniz aparente da comunidade de três ou quatro idéias - abolição do 
Estado, abolição da propriedade privada, revolução, antiparlamentarismo 
- existe uma diferença enorme na concepção de cada uma destas afirmações 
teóricas. A diferença é de tal monta que nos impede de tomarmos o mesmo 
caminho sem querelarmonos e sem neutralizar reciprocamente o nosso 
trabalho ou, se assim quisermos, permanecer em paz sem renunciarmos 
àquilo que acreditamos ser verdadeiro. Repito: não existe apenas uma 
diferença de método, mas sim uma grande diferença de idéias.(...)
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O ideal de tal insurreição, segundo a minha opinião, realizou-se em uma 
sublevação de massas dos insurretos da Vendéia; não, sem dúvida, no seu 
programa, que era excessivamente reacionário. As tropas aguerridas da 
República, comandadas pelos melhores generais, foram postas em xeque, 
durante alguns anos, pela desordem dos camponeses.

A sublevação popular na Espanha contra Napoleão nos dá outro exemplo. 
Poder-se-ia ainda citar a do povo russo contra a invasão de Napoleão em 
1812. 

[Mikhail Bakunin. “Manuscrito provavelmente sobre a ‘Questão 
Revolucionária nos Países Russos e na Polônia’ (1868?). In: Max Nettlau. 
The Life of Michael Bakunine. Michael Bakunine, eine Biographie. 
Londres: edição privada, 1896-1900, p. 198].

O que torna os movimentos verdadeiramente populares tão fortes é que, 
produtos de uma grande paixão unânime, seduzem toda a gente, tanto os 
fracos como os fortes, as mulheres, as crianças, os velhos, assim como 
os jovens e os homens maduros, pois a própria ausência de qualquer 
ordem formal e de qualquer regra artificial, imposta por uma autoridade 
superior, torna possível esta participação ao movimento geral, de todas as 
idades e de todos os sexos; enquanto que a repressão definitiva das forças 
populares, constantemente a desaparecer e a renascer, torna-se por isso 
mesmo quase impossível.

Vimos uma prova surpreendente disso na última insurreição polaca. Foi 
um movimento anárquico, o governo nacional de Varsóvia era muito 
fraco para contê-lo e para dirigi-lo, o que foi mais uma vantagem do que 
um inconveniente, pois este governo – que é preciso não confundir com 
o Comitê Central de Varsóvia, que organizou muito bem a conspiração 
nacional, mas que se dissolveu de fato nos primeiros dias da insurreição e 
foi substituído pelo governo nacional – tinha um temperamento tão pouco 
revolucionário, que era muito mais capaz de matar do que manter viva a 
insurreição polaca. Todos os membros do Comitê Central, do sistema de 
concessões e de meias-medidas e não eram sinceramente revolucionários 
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(talvez menos um ou dois) – senão totalmente pelo seu programa, ao 
qual voltarei mais a frente – pelo menos pela energia da sua fé e da sua 
vontade. Eram jovens impacientes por começar a luta e que só contavam 
com a sublevação popular. Eram inimigos, naturalmente, sem nenhuma 
confiança na diplomacia. Podemos ter certeza, pois, que se eles tivessem 
se mantido à cabeça do movimento insurrecional, este último teria tomado 
um caminho mais decisivo. Mas deixando-se arrastar por um sentimento 
de impaciência, de vaidade juvenil e de heroísmo, e em parte impelidos 
pelas próprias necessidades de sua dificílima posição, deixaram Varsóvia 
para se porem à cabeça dos bandos revoltados. Morreram quase todos e o 
seu lugar vago foi ocupado por outros. Estes outros eram revolucionários 
de futuro, não da véspera, aliás, patriotas decididos, mas moderados, 
hesitantes e ponderados, que nunca teriam começado uma revolução 
como a da véspera, que eles diziam impossível, e que, conseqüentemente, 
não tinham nenhuma das qualidades requeridas para conduzi-la a bom 
termo. 

Estes revolucionários moderados censuraram a juventude revolucionária, 
como uma grande loucura, a sua confiança no povo; esta confiança, 
nunca a partilharam e por muitas razões [...], eles receavam, até mais do 
que desejavam, a insurreição polaca. Mas provando a sua incontestável 
sabedoria por esta desconfiança legítima que o povo sempre lhes inspirou, 
não conseguiram evitar outra loucura – não posso qualificar de outro 
modo a sua confiança infantil no auxílio da diplomacia. Aliás, eles são 
suas vítimas; um amigo muito perigoso e muito equívoco da causa polaca, 
chefe de um Estado, que desde que esta causa existe, não deixou escapar 
uma ocasião para lhe prestar maus serviços. O Imperador Napoleão III, 
numa palavra, tendo-lhe sugerido que deviam apoderar-se do movimento 
nacional, primeiro para paralisar tudo o que havia de verdadeiramente 
revolucionário e que, acrescentava, seria necessariamente antipático a 
todos os governos regulares da Europa; mas ao mesmo tempo para fazê-lo 
prolongar em duração continuando-o como um protesto exclusivamente 
nacional, a fim de dar à diplomacia o pretexto de intervir a favor da 

5

sejamos arrastados nas incoerências ou que desviemos nosso ímpeto de 
luta para batalhas e escaramuças, aonde outros que não estão de forma 
alguma de acordo conosco poderiam cortar-nos as mãos.(...)

Todas as dificuldades residem no fundo nas denominações; a uns não 
agrada o termo “partido”, a outros o de “organização”.(...)

Para que exista coerência entre teoria e prática, é preciso antes de mais 
nada que seja definido o programa teórico, nos limites do qual a prática se 
apóie para não contradizê-lo. E o nosso programa já foi muitas vezes dito 
e redito para que nós aqui não nos estendamos muito para falar dele.

pROpAGANDA ANARQUISTA

Em nossa opinião, a propaganda da organização deve ser feita 
ininterruptamente, bem como a propaganda de todos os outros postulados 
do ideal anarquista.(...)

A melhor propaganda é a que se faz pelo exemplo – a propaganda pelo 
fato – nós buscamos nos organizar, constituir grupos, federar-nos.(...)

A propaganda pela organização dos anarquistas se imporá pela necessidade 
das coisas; e será mérito desta propaganda se a organização surgida for 
a nossa e não uma mercadoria avariada que nos seria legada por nossos 
adversários.(...)

Tanto a propaganda teórica quanto a propaganda pelo fato (não nego a 
utilidade desta última) podem ser úteis, mas tal propaganda, de forma 
unicamente individual, não basta. Para que a propaganda teórica seja 
mais eficaz é preciso que ela esteja coordenada; para que o fato seja mais 
útil, é preciso que ele seja meditado e razoável.(...)

Devemos nos ocupar, antes de mais nada, em formar esta consciência no 
proletariado e o meio mais eficaz para tanto continua sendo a propaganda, 
isto é, o exercício contínuo da luta contra o capital e o Estado.(...)

30



lado, estarmos organizados para se tentar viver livremente associados... 
isso para se habituar ao uso da liberdade.

Assim, a necessidade de organização permanece. Por organização, 
entendemos a união dos anarquistas em grupos e a união federal dos 
grupos entre si, sobre a base de idéias comuns e de um trabalho prático 
comum a realizar. Tal organização, deixará naturalmente a autonomia dos 
indivíduos nos grupos e dos grupos na federação, com plena liberdade 
dos grupos e federações para se formarem segundo as oportunidades e 
circunstâncias, por ofício, por bairro, por província ou por região, por 
nacionalidade ou por língua, etc.(...)

A organização é um meio de se diferenciar, de se precisar um programa 
de idéias e de métodos estabelecidos, um tipo de bandeira de reunião para 
se partir ao combate sabendo-se com quem se pode contar e tendo-se 
consciência da força que se pode dispor.(...)

Dizemos, por exemplo, partido anarquista, entendendo simplesmente 
por isso o conjunto de todos aqueles que combatem pela anarquia. 
Quando dizemos federação socialista-anarquista, pensamos na união 
preestabelecida dos indivíduos e grupos aderentes que, em determinada 
localidade, puserem-se de acordo em torno de um programa de idéias e 
métodos.(...)

A organização anarquista deve ser a continuação de nossos esforços e da 
nossa propaganda; ela deve ser a conselheira libertária que nos guia em 
nossa ação de combate cotidiano. Podemos nos basear em seu programa 
para difundir a nossa ação em outros campos, em todas as organizações 
especiais de luta particulares nas quais possamos penetrar e levar nossa 
atividade e ação: por exemplo, nos sindicatos, nas sociedades anti-
militaristas, nos agrupamentos anti-religiosos e anti-clericais, etc. Nossa 
organização especial pode servir igualmente como um terreno para a 
concentração anarquista (não de centralização!), como um campo de 
acordo, de entendimento e de solidariedade a mais completa possível 
entre nós. Quanto mais estivermos unidos menor será o perigo de que 
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Polônia. Esses homens sensatos, que se apoderaram efetivamente do 
governo nacional, só seguiram muito fielmente os conselhos de Paris. 
Eles puseram todas as suas esperanças na intervenção diplomática da 
França; para agradá-la, para agradar também à Áustria, que durante 
alguns meses tinha fingido querer associar-se à política da França, 
fizeram todos os esforços para acalmar, para despopularizar e para abafar 
a insurreição nacional. Eles só o conseguiram imperfeitamente, graças à 
sua impotência. 

[Ibidem, pp. 157-158].

Se Paris se subleva e triunfa, terá o direito e o dever de proclamar 
a liquidação completa do Estado político, jurídico, financeiro e 
administrativo, a bancarrota pública e privada, a destruição de todas as 
funções, de todos os serviços, de todas as forças do Estado, o incêndio ou 
o fogo da alegria de todos os papéis e atos públicos ou privados, a fim de 
que os trabalhadores reunidos em associações, e que terão expropriado 
todos os instrumentos de trabalho, capitais de qualquer espécie e 
edifícios, fiquem armados e organizados por ruas e por quarteirões. 
Formarão a federação revolucionária de todos os quarteirões, a comuna 
diretiva. E esta comuna terá o dever de declarar que não se arroga ao 
direito de governar e de organizar a França, mas que chama o povo de 
todas as comunas, tanto da França como do que se chamava até agora o 
estrangeiro, a seguir o seu exemplo, a fazer, cada uma na sua região, uma 
revolução tão radical, tão destrutiva para o Estado, para o direito jurídico 
e para a propriedade privilegiada.

Ela convidará estas comunas, francesas e estrangeiras, depois de ter 
feito esta revolução, a virem federar-se com ela, quer em Paris quer em 
qualquer outro ponto que se quiser, para onde enviarão seus delegados 
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para fazer uma organização comum dos serviços e das relações de 
produção e de troca, organização necessária para estabelecer a carta de 
igualdade, base de toda a liberdade, carta totalmente negativa por seu 
caráter, separando bem o que deve ser abolido presentemente do que são 
as formas positivas da vida local, que só podem ser criadas pela prática 
viva de cada localidade. Ao mesmo tempo organizar-se-á uma defesa 
comum contra os inimigos da Revolução, assim como a propaganda ativa 
da Revolução e da solidariedade prática revolucionária, com os amigos 
de todos os países contra os inimigos de todos os países.

Numa palavra, a revolução deve estar e deve surgir por toda parte, 
independentemente do ponto central, que deve ser sua expressão, o seu 
produto, e não a sua fonte, a sua direção e a sua causa.

É preciso que a anarquia, o despertar da vida espontânea, de todas as 
paixões locais, e sobre todos os pontos, sejam tão grandes quanto possível, 
para que a Revolução seja e continue viva, real e forte. Os revolucionários 
políticos, os partidários da ditadura ostensiva, logo que a revolução tiver 
obtido o primeiro triunfo, ordenam o apaziguamento das paixões, a ordem, 
a confiança e a submissão aos novos poderes estabelecidos. Deste modo, 
eles reconstituem o Estado. Nós, pelo contrário, devemos fomentar, 
despertar, desprender todas as paixões, devemos produzir a anarquia, e, 
pilotos invisíveis no meio da tempestade popular, devemos dirigi-la, não 
com um poder ostensivo, mas pela ditadura coletiva de todos os aliados 
(membros da Aliança). Ditadura sem capa, sem título, sem direito oficial, 
e tanto mais forte quanto menos aparências do poder ela tiver. Eis a única 
ditadura que admito. Mas para que ela possa agir é preciso que exista, 
e para isso, é necessário primeiro prepará-la e organizá-la; pois ela não 
se fará sozinha, nem com discussões, nem por exposições e debates de 
princípios, nem por assembléias populares. 

[Mikhail Bakunin. “Cartas” (1870). In: Albert Richard. Bakunin e a 
Internacional em Lyon 1868-1870. Paris: 1869, pp. 130-131].
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A organização consciente é útil porque ela é o melhor meio – quando real 
e substancial e não apenas formal – para impedir um indivíduo ou um 
grupo de concentrar em si todo o trabalho de propaganda e de agitação, 
tornando-se assim um árbitro do movimento.(...)

Autonomia e organização estão longe de ser termos contraditórios: ao 
contrário, exprimem com precisão o conceito que os anarquistas têm do 
indivíduo e da sociedade. “Autonomia e federação são as duas grandes 
fórmulas do futuro – diz nosso amigo Charles Malato – a partir de hoje, é 
nesta direção que se orientarão os movimentos sociais.” Esta é também 
nossa idéia, pois pensamos que a organização encontra na forma federativa 
a melhor forma de se desenvolver em um sentido verdadeiramente 
anarquista.

ORGANIZAÇÃO ESpECÍFICA ANARQUISTA

Temos que adotar a organização dos próprios anarquistas, que deve 
esforçar-se por ser a mais libertária possível.(...)

Eis porque é preciso unir-se e organizar-se: primeiro para discutir, depois 
para reunir os meios para a revolução, e finalmente para formar um todo 
orgânico que, armado com seus meios e fortalecido por sua união possa, 
quando soar o momento histórico, varrer do mundo todas as aberrações e 
todas as tiranias da religião, do capital e do Estado. (...)

A organização que os socialistas anarquistas defendem não é naturalmente 
a organização autoritária que vai da Igreja católica à Igreja marxista, 
mas sim a organização libertária, voluntária, de numerosas unidades 
individuais, associadas com vistas a uma meta comum e que empregam 
um ou vários métodos considerados bons e livremente aceitos por cada 
um dos membros. Uma tal organização é impossível se os indivíduos 
que a compõem não estão habituados à liberdade e não estejam 
desembaraçados de preconceitos autoritários. É necessário, por outro 
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Nós pensamos que a mais bela e perfeita organização estará destinada 
a morrer se seus membros, por mais sábios que sejam em teoria, 
permanecerem inertes. A vantagem das organizações consiste no fato 
de que, em igualdade de outras condições, é preferível que pessoas 
decididas à ação estejam organizadas que não organizadas. É natural que 
um indivíduo isolado atuante valha mais que mil pessoas inaptas e não 
organizadas.(...)

Organização não significa nem autoridade, nem governo, nem vexação, 
mas apenas: associação harmoniosa dos elementos do corpo social.

Como queremos que todos os homens, um dia, estejam associados 
harmonicamente, preconizamos hoje, na luta pela preparação de um tal 
futuro, a associação harmoniosa dos anarquistas. A organização é um 
meio para atingir este fim, e um meio mais condizente com as finalidades 
sociológicas do anarquismo.(...)

A organização, longe de limitar a liberdade individual, a estende e a 
torna verdadeiramente possível, pois ela oferece ao indivíduo uma soma 
maior de forças para vencer obstáculos e para melhorar, forças estas que 
faltariam a cada indivíduo tomado isoladamente.(...)

A organização não significa – repito – uma diminuição do eu, mas sim 
a possibilidade para este de atingir, com a ajuda dos outros, o máximo 
de suas satisfações. Ela não significa a compressão ou a violação do 
egoísmo natural dos indivíduos, mas sim o seu contentamento, o seu 
enobrecimento, de modo a provocar no indivíduo um gozo que tenha a 
necessidade do bem do outro e não do mal.(...)

Se quisermos nos mexer, se quisermos fazer alguma coisa a mais do que 
aquilo que o isolamento permite a cada um de nós, deveremos saber com 
quais dos ditos camaradas, podemos estar de acordo e com quais estamos 
em desacordo. Isto é especialmente necessário quando falamos de ação, 
de movimento, de métodos com os quais é preciso trabalhar com muitas 
mãos para conseguirmos obter alguns resultados que caminhem em nossa 
direção.(...)
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O nosso objetivo é criar uma coletividade revolucionária forte, mas sempre 
invisível, uma coletividade que deve preparar a revolução e dirigi-la [...], 
deixando ao movimento revolucionário de massas o seu desenvolvimento 
total e a sua organização social [...] a mais completa liberdade, mas 
vigiando sempre para que este movimento e esta organização nunca 
possam reconstituir autoridades, governos, Estados, e combatendo todas 
as ambições, tanto coletivas (no gênero das de Marx) como individuais, 
por influência natural, nunca oficial, de todos os membros de nossa 
Aliança, disseminados em todos países, e cuja força vem unicamente de 
sua ação solidária e da unidade de programa e de objetivos que deve 
existir sempre entre eles. 

[Mikhail Bakunin. “Carta a Pablo na Espanha” (1872). In: Max Nettlau. 
Op. Cit., p. 284].

Assim centralizada pela idéia e pela identidade de um programa comum a 
todos os países, centralizada por uma organização secreta, que reunirá não 
só todos os partidos de um país, mas também muitos senão todos os países 
num mesmo plano de ação; centralizada também pela simultaneidade 
dos movimentos revolucionários no campo e na cidade, doravante, a 
revolução deverá tomar e manter um caráter local no sentido em que não 
deverá começar de modo algum por uma grande concentração de todas 
as forças revolucionárias de um país num único ponto, nem nunca tomar 
o caráter romanesco e burguês de uma expedição quase revolucionária, 
mas inflamando-se ao mesmo tempo em todos os pontos de um país, 
deverá tomar o caráter de uma verdadeira revolução popular. 

[Mikhail Bakunin. “Organização” (1864-1867). In: Max Nettlau. Op. 
Cit., p. 218].
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Tu me escreves, caro amigo, que és “inimigo de qualquer espécie 
de status” e afirmas que eles “só são jogos de crianças”. Eu não 
compartilho completamente da tua opinião neste ponto. É detestável 
uma regulamentação excessiva, e julgo, como tu, que “as pessoas 
sérias devem traçar uma linha de conduta e não se desviar dela”. 
Portanto tentemos nos compreender um ao outro.

A fim de estabelecer uma certa coordenação na ação, coordenação 
necessária, creio eu, entre as pessoas que tendem ao mesmo objetivo, 
impõem-se determinadas condições: um certo número de regras 
ligando cada um a todos, determinados pactos e acordos renovados 
freqüentemente – se falta tudo isto, se cada um trabalha como lhe 
apetece, as pessoas mais sérias encontrar-se-ão, elas próprias, numa 
situação em que os esforços de um serão neutralizados pelos de 
outros. Disto resultará a desarmonia e não a harmonia e a confiança 
serena para a qual tendemos.

[...] Eu quero que em nosso trabalho haja ordem e uma confiança 
serena, e que nem uma nem outra seja o resultado de ordens de uma 
única vontade, mas da vontade coletiva, da vontade bem organizada 
de numerosos companheiros disseminados em numerosos países 
[...]. Mas para que tal descentralização seja possível, é preciso ter 
uma autêntica organização, e tal organização não é possível sem um 
certo grau de regulamentação, que ao fim e ao cabo são o resultado 
de um acordo mútuo ou de um contrato. 

[Mikhail Bakunin. “Carta a Albert Richard” (1868-1870). In: G. 
P. Maximoff. The Political Philosophy of Bakunine – Scientific 
Anarchism. Illinois: The Free Press, 1953, pp. 379-380].
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livre, somente pode desenvolver-se fisicamente com a condição de viver 
em sociedade.

EGOISMO E ALTRUISMO

A questão de que o homem é egoísta e que isto basta para negar a associação 
apóia-se em uma interpretação absurda de um conceito verdadeiro. Sim, 
todos os homens são egoístas, mas de modo diferente. O homem que tira 
o pão da boca para alimentar o seu semelhante é um egoísta na medida 
em que ele interiormente sente, sacrificando-se, uma satisfação maior 
do que a de comer tudo sozinho, sem nada dar ao outro. Isso acontece 
igualmente com relação aos outros sacrifícios, mesmo os mais sublimes 
que a história nos lembra. Mas a satisfação do explorador burguês, que 
faz com que seus operários morram de fome ao invés de lhes sacrificar 
uma única noite de teatro, também é egoísmo.

Um e outro são egoísmo, mas – cáspite! – ninguém negará que são 
egoísmos distintos um do outro. Tal diferença encontrou sua expressão 
na linguagem humana, que batizou a forma mais nobre de egoísmo com 
o nome altruísmo.

Este altruísmo é uma manifestação da solidariedade humana, que responde 
à necessidade de ajuda mútua – existente entre os homens, assim como 
em várias outras sociedades animais.

ORGANIZAÇÃO

O princípio da organização em si é um dos postulados principais da 
doutrina anarquista. (...) Sem a organização a anarquia é tão inconcebível 
quanto o fogo sem a matéria para fazê-lo.(...) 
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É conhecido o fato de que os adversários da organização federal, por 
oposição a nós, declarem-se autonomistas, e denominem autônomos 
seus grupos; é bom lembrar, de uma vez por todas, que todos somos 
autonomistas, quer dizer, partidários da autonomia individual nos grupos, 
da autonomia dos grupos na federação e no partido.(...)

Encontra-se outro motivo de incoerência na pretensa facilidade com a 
qual, nas organizações, os indivíduos mais inteligentes, mais simpáticos, 
mais ativos ou mesmo mais falsos possam se tornar verdadeiras 
autoridades sobre a massa, apresentando o perigo de fazê-la desviar-se. 
Demonstrei acima que este perigo é maior entre os não organizados e 
que, ao contrário, a organização serve para combater e não para facilitar 
tal perigo.

INDIvÍDUO E SOCIEDADE

Podemos nos rebelar contra esta má organização da sociedade, mas não 
contra a sociedade em si, como pretendem alguns individualistas. A 
sociedade não é um mito, nem uma idéia, nem um órgão pré-ordenado e 
feito por alguém, para que seja possível não reconhecê-la e tentar destruí-
la. Ela nem mesmo é – como nos acusam de pensar os stirnerianos – uma 
coisa superior aos indivíduos e à qual é necessário fazer o sacrifício do 
seu eu como diante de um fetiche. A sociedade é simplesmente um fato 
do qual nós somos os atores naturais e que existe na medida em que lá 
estamos. A sociedade é o conjunto dos indivíduos vivos e cada indivíduo 
é, por sua vez, tal qual as influências externas, sem excluir as sociais, o 
formam.

Tudo isso é um fato natural, ligado à vida universal do cosmos. Rebelar-se 
contra este fato é rebelar-se contra a vida: morrer. Cada indivíduo existe 
na medida em que ele é o fruto material, moral e intelectual da união de 
outros indivíduos; ele somente pode continuar vivo, somente pode ser 
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Trata-se da disciplina e da confiança, assim como da união. São 
coisas excelentes quando são bem aplicadas. Funestas quando se 
dirigem a quem não as merece. Amante apaixonado da liberdade, 
confesso que desconfio muito dos que têm sempre na boca a palavra 
disciplina. 

[Mikhail Bakunin. “O Império Knuto-Germânico e a Revolução 
Social” (1870-1871). In: Obras II, p. 296].

Por muito inimigo que seja daquilo que na França chamam de 
disciplina, no entanto reconheço que uma certa disciplina, não 
automática, mas voluntária e refletida, e estando perfeitamente de 
acordo com a liberdade dos indivíduos, continua a ser e sempre será 
necessária, todas as vezes que vários indivíduos, livremente unidos, 
empreenderem um trabalho ou uma ação coletiva qualquer. Esta 
disciplina não é senão a concordância voluntária e refletida de todos 
os esforços individuais para um objetivo comum. No momento da 
ação, no meio da luta, os papéis dividem-se naturalmente, segundo 
as aptidões de cada um, apreciados e julgados por toda coletividade: 
uns dirigem e ordenam, outros executam as ordens. Mas nenhuma 
função se petrifica, se fixa e fica irrevogavelmente ligada a nenhuma 
entidade ou pessoa. A ordem e a promoção hierárquica não existem, 
de modo que o comandante de ontem pode tornar-se o subalterno de 
hoje. Ninguém se eleva acima dos outros, ou se se eleva, não é senão 
para cair logo a seguir, como as ondas do mar, voltando sempre ao 
nível salutar da igualdade.

Neste sistema já não há propriamente poder. O poder baseia-se na 
coletividade, e torna-se a expressão sincera da liberdade de cada um, 
a realização fiel e séria da vontade de todos; só obedecendo cada um 
de per si, ao chefe do dia, este só ordenará o que ele próprio quer. 
Eis a disciplina verdadeiramente humana, a disciplina necessária à 
organização da liberdade. 

[Ibidem. pp. 297-298].
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Doravante, que cada grupo, cada seção de grupo, não receba no seu 
seio um novo membro senão por unanimidade, nunca unicamente 
pela maioria das vozes, isto é, de todos os membros que fazem 
parte desta seção de grupo. Se só são dois, não devem admitir um 
terceiro senão quando estiverem os dois perfeitamente de acordo e 
igualmente convencidos da utilidade, da inteligência, da dedicação, 
da energia e da discrição que ele vos trará. E nesta escolha nunca 
devem se deixar conduzir por nenhuma outra consideração senão o 
programa da Aliança, a concorrência perfeita dos seus sentimentos 
e das suas idéias com esse programa, e a sua capacidade real de 
segui-lo com energia, com discrição, com perseverança e prudência, 
e sobretudo a sua capacidade de renunciar para sempre qualquer 
iniciativa individual isolada, e de subordinar sempre a sua ação à 
vontade coletiva – capacidade que os vaidosos e ambiciosos nunca 
têm, pois o que eles procuram, muitas vezes sem eles próprios 
repararem nisso, o que procuram em todas as coletividades, tanto 
públicas como secretas que encontram, é um pedestal para si, um 
trampolim para sua glória ou elevação pessoal – por causa disso, 
impusemos a nós próprios a lei de nunca receber nosso sanctum 
sanctorum, na nossa intimidade e fraternidade coletiva, nenhum 
ambicioso e nenhum vaidoso, por muito parecidas que sejam as suas 
idéias e as suas tendências apaixonadas com as nossas, por muito 
inteligentes e sábios que sejam e por muito grande que pudesse ser 
a utilidade que as suas relações e a sua influência no mundo nos 
trouxesse. Preferimos nos resignar do que recebê-los entre nós, pela 
certeza que temos de que a sua ambição e a sua vaidade não deixariam 
de trazer para o nosso meio, mais tarde ou mais cedo, os germes da 
divisão e da desorganização. Eles vão querer ser chefes, dirigentes, 
mestres, e não os reconhecemos de modo nenhum entre nós e como 
socialistas revolucionários não os devemos reconhecer. Não pode e 
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alguma e isso equivale a condenar nossa idéia a permanecer perpetuamente 
no estágio de utopia. Se, ao pretender para cada ato de propaganda ou 
de ação revolucionária a coerência absoluta com o princípio abstrato 
da anarquia ou de sua própria interpretação deste princípio, se (e esta 
talvez seja a razão mais verossímil) diante da inegável dificuldade de 
se agir libertariamente, afastarmos toda a forma de ação na qual tal 
dificuldade seja a mais forte, acabaríamos por fazer muito pouco ou nada 
– exatamente como Orígenes que, para se manter puro (ou antes porque 
não possuía forças para assim se manter), decepou seus órgãos sexuais. 
Toda a ação anarquista assim concebida acaba por se limitar à parte crítica 
da obra de outrem, à propaganda teórica – muitas vezes caótica e cheia 
de contradições – e a algum ato isolado de rebelião que, na melhor das 
hipóteses, contém justamente o erro de exigir um esforço muito grande 
para poder ocorrer e assim exercer alguma influência visível sobre os 
acontecimentos.(...)

Negando-se a organização, nega-se no fundo a possibilidade de vida 
social e também da vida em anarquia. Dizer que a negamos somente hoje 
nada significa, pois negá-la hoje implica em suprimir o meio de prepará-
la para o amanhã.(...)

Os não organizados, ou melhor, aqueles que estão organizados sem o 
saber e que por isso se crêem mais autônomos que os outros, têm maior 
probabilidade que os organizados de serem presas do conferencista 
que passa do camarada mais ativo do grupo mais empreendedor e do 
jornal mais bem feito. Eles são inconscientemente organizados pelo 
conferencista, pelo agitador e pelo jornal.(...)

A ausência de organização visível normal e aceita por cada um de seus 
membros torna possível o estabelecimento de organizações arbitrárias, 
menos libertárias ainda, que crêem ter vencido todo o perigo do autoritarismo 
apenas negando a sua essência. Tais organizações inconscientes constituem 
um perigo maior porque colocam o movimento anarquista à mercê e a 
serviço dos mais hábeis e dos mais intrigantes.(...)
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INDIvIDUALISTAS E ANTIORGANIZADORES

A idéia anarquista tem, como base primeira, a liberdade individual, 
mas aqueles que pretendem que a liberdade individual na anarquia seja 
infinita e absoluta, seriam utopistas no sentido mais ridículo do termo, 
pois o infinito e o absoluto são conceitos abstratos, configurações 
mentais sem possibilidade de realização prática. Pois bem, é sempre 
em nome da liberdade individual que numerosos anarquistas, segundo 
lhes seja conveniente, ou proclamam o direito de fazer seja lá o que for, 
inclusive atingir a liberdade e o direito do outro, ou declaram incoerente 
toda a tentativa de realização revolucionária e de organização pela 
propaganda.(...) 

Por outro lado, aqueles que se declaram inimigos da organização o são 
geralmente porque sentem-se incapazes da solidariedade libertária e no 
fundo não sabem sair deste dilema: comandar ou serem comandados. 
Não possuem a consciência “libertária” e portanto não vêem teoricamente 
outra garantia para a liberdade individual senão o isolamento, a ausência 
de qualquer pacto e de qualquer vínculo livremente aceitos.(...)

Isto acontece de fato com muitos anarquistas individualistas de todos 
os matizes, desde o individualismo stirneriano anti-socialista até o 
individualista comunista antiorganizador.

Conduzidos pela lógica abstrata, estes camaradas chegam a perder de 
vista o interesse da propaganda anarquista e revolucionária. Eles isolam-
se da sociedade ao ponto de não mais poder exercer sobre ela influência 

A ORGANIZAÇÃO ANARQUISTA
EXCERTOS

Luigi Fabbri
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não deve ser dos nossos senão o que é capaz de, individualmente, 
imergir completamente na solidariedade fraternal e na ação coletiva 
dos aliados – não para se tornar um escravo, mas pelo contrário, para 
se retemperar nela e para se reencontrar forte, livre, inteligente, pela 
força, pela liberdade, pela inteligência e pela assistência, sempre 
ativa e sempre presente, de todos. 

[Mikhail Bakunin. “Carta a Pablo na Espanha”. In: Max Nettlau. 
Op. Cit., pp. 283-284].

[O candidato] à Aliança deve compreender que uma associação com 
um objetivo revolucionário tem de transformar-se necessariamente 
em sociedade secreta, e qualquer sociedade secreta, no interesse 
da causa a que serve e da eficácia de sua ação, assim como no da 
segurança de cada um dos seus membros, tem de ser submetida a 
uma forte disciplina, que, aliás, não é senão o resumo e o resultado 
puro do compromisso recíproco de todos os membros uns em relação 
aos outros. 

[Mikhail Bakunin. “Organização”. In: Max Nettlau. Op. Cit., p. 213].

* Artigo retirado do livro Conceito de Liberdade, de Bakunin, 
publicado pela editorial RES do Porto, Portugal, em 1975. 
Reproduzido em Socialismo e Liberdade, também de Bakunin, 
publicado por Luta Libertária de São Paulo, Brasil, em 2002.

* Tradução: Jorge Dessa, a partir do original em francês com o título 
de La Liberté.
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A ORGANIZAÇÃO I

Agitazione de Ancone, 04/07/1897.

Há anos que muito se discute entre os anarquistas esta questão. E como 
freqüentemente acontece quando se discute com ardor à procura da 
verdade, acredita-se, em seguida, ter razão. Quando as discussões teóricas 
são apenas tentativas para justificar uma conduta inspirada por outros 
motivos, produz-se uma grande confusão de idéias e de palavras.

Lembraremos, de passagem, sobretudo para nos livrarmos delas, as 
simples questões de frases empregadas, que, às vezes, atingiram o 
cúmulo do ridículo, como por exemplo: “Não queremos a organização, 
mas a harmonização”, “Opomo-nos à associação, mas a admitimos”, 
“Não queremos secretário ou caixa, porque é um sinal de autoritarismo, 
mas encarregamos um camarada para se ocupar do correio e outro do 
dinheiro”; passemos à discussão séria.

Se não pudermos concordar, tratemos pelo menos de nos compreender. 
Antes de mais nada, distingamos, visto que a questão é tripla: a organização 
em geral, como princípio e condição da vida social, hoje, e na sociedade 
futura; a organização das forças populares e, em particular, a das massas 
operárias, para resistir ao governo e ao capitalismo.

A necessidade de organização na vida social – direi que organização e 
sociedade são quase sinônimos – é coisa tão evidente que mal se pode 
acreditar que pudesse ter sido negada. 

Para nos darmos conta disso, é preciso lembrar que ela é a função 
específica, característica do movimento anarquista, e como homens e 
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da reação, em que seja útil suspender toda correspondência, cessar todas 
as reuniões: será sempre um mal, mas se a vontade de estar organizado 
subsiste, se o espírito de associação permanece vivo, se o período 
precedente de atividade coordenada multiplicou as relações pessoais, 
produziu sólidas amizades e criou um real acordo de idéias de conduta 
entre os camaradas, então o trabalho dos indivíduos, mesmo isolados, 
participará do objetivo comum. E encontrar-se-á rapidamente o meio de 
nos reunirmos de novo e repararmos os danos sofridos.

Somos como um exército em guerra e podemos, segundo o terreno e 
as medidas tomadas pelo inimigo, combater em massa ou em ordem 
dispersa: o essencial é que nos consideremos sempre membros do mesmo 
exército, que obedeçamos todos às mesmas idéias e diretrizes e que 
estejamos sempre prontos a nos reunirmos em colunas compactas quando 
for necessário e quando se puder fazer algo.

Tudo o que dissemos se dirige aos camaradas que são de fato adversários 
do princípio da organização. Àqueles que combatem a organização, 
somente porque não querem nela entrar, ou não são aceitos, ou não 
simpatizam com os indivíduos que dela fazem parte, dizemos: façam com 
aqueles que estão de acordo com vocês outra organização. É verdade, 
gostaríamos de poder estar, todos nós, de acordo, e reunir em um único 
feixe poderoso todas as forças do anarquismo. Mas não acreditamos na 
solidez das organizações feitas à força de concessões e de restrições, onde 
não há entre os membros simpatia e concordância real. É melhor estarmos 
desunidos que mal unidos. Mas gostaríamos que cada um se unisse com 
seus amigos e que não houvesse forças isoladas, forças perdidas.

* Tradução: Plínio A. Coêlho
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consideração à união, isto significa que acha mais vantajoso renunciar a 
uma idéia, que, por sinal, não poderia realizar sozinho, do que se privar 
da cooperação dos outros no que acredita ser de maior importância.

Se, em seguida, um indivíduo vê que ninguém, nas organizações existentes, 
aceita suas idéias e seus métodos naquilo que têm de essencial, e que em 
nenhuma organização pode desenvolver sua personalidade como deseja, 
então estará certo em permanecer de fora. Mas, se não quiser permanecer 
inativo e impotente, deverá procurar outros indivíduos que pensem como 
ele, e tornar-se iniciador de uma nova organização.

Uma outra objeção, a última que abordaremos, é que, estando organizados, 
estamos mais expostos à repressão governamental.

Parece-nos, ao contrário, que quanto mais unidos estamos, mais 
eficazmente nos podemos defender. Na realidade, cada vez que a repressão 
nos surpreendeu enquanto estávamos desorganizados, colocou-nos em 
debandada total e aniquilou nosso trabalho precedente. Quando estávamos 
organizados, ela nos fez mais bem do que mal. Assim também no que 
concerne ao interesse pessoal dos indivíduos: por exemplo, nas últimas 
repressões, os isolados foram tanto e talvez mais gravemente atingidos 
do que os organizados. É o caso, organizados ou não, dos indivíduos que 
fazem propaganda individual. Para aqueles que nada fazem e ocultam 
suas convicções, o perigo é certamente mínimo, mas a utilidade que 
oferecem à Causa também o é.

O único resultado, do ponto de vista da repressão, que se obtém por estar 
desorganizado é autorizar o governo a nos recusar o direito de associação 
e tornar possível monstruosos processos por associação delituosa. O 
governo não agiria dessa forma em relação às pessoas que afirmam de 
modo altivo e público, o direito e o fato de estarem associados e, se 
ousasse fazê-lo, isto se voltaria contra ele e em nosso proveito.

De resto, é natural que a organização assuma as formas que as circunstâncias 
aconselham e impõem. O importante não é tanto a organização formal, 
mas o espírito de organização. Podem acontecer casos, durante o furor 
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partidos estão sujeitos a se deixarem absorver pela questão que os interessa 
mais diretamente, esquecendo tudo o que a ela se relaciona, dando mais 
importância à forma que ao conteúdo e, enfim, vendo as coisas somente 
de um lado, não distinguindo mais a justa noção da realidade.

O movimento anarquista começou como uma reação contra o autoritarismo 
dominante na sociedade, assim como todos os partidos e organizações 
operárias, e se acentuou com o advento de todas as revoltas contra as 
tendências autoritárias e centralistas.

Era natural, em conseqüência, que inúmeros anarquistas estivessem como 
que hipnotizados por esta luta contra a autoridade que eles combatem, 
para resistir à influência da educação autoritária, tanto a autoridade 
quanto a organização, da qual ela é a alma.

Na verdade, esta fixação chegou ao ponto de fazer sustentar coisas 
realmente incríveis. Combateu todo o tipo de cooperação e de acordo 
porque a associação é a antítese da anarquia. Afirma-se que sem acordos, 
sem obrigações recíprocas, cada um fazendo o que lhe passar pela 
cabeça, sem mesmo se informar sobre o que fazem os outros, tudo estaria 
espontaneamente em harmonia: que a anarquia significa que cada um 
deve bastar-se a si mesmo e fazer tudo que tem vontade, sem troca e 
sem trabalho em associação. Assim, as ferrovias poderiam funcionar 
muito bem sem organização, como acontecia na Inglaterra. O correio 
não seria necessário: alguém de Paris, que quisesse escrever uma carta a 
Petersburgo... podia ele próprio levá-la!

Dir-se-á que são besteiras, que não vale a pena discuti-las. Sim, mas estas 
besteiras foram ditas, propagadas: foram recebidas por grande parte das 
pessoas como a expressão autêntica das idéias anarquistas. Servem sempre 
como armas de combate aos adversários, burgueses ou não, que querem 
conseguir uma fácil vitória sobre nós. E, também, estas “besteiras” não 
são sem valor, visto que são a conseqüência lógica de certas premissas e 
que podem servir como prova experimental da verdade, ou pelo menos 
dessas premissas.
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Alguns indivíduos, de espírito limitado, mas providos de espírito lógico 
poderoso, quando aceitam premissas, extraem delas todas as conseqüências 
até que, por fim, e se a lógica assim o quer, chegam, sem se desconcertar, 
aos maiores absurdos, à negação dos fatos mais evidentes. Mas há outros 
indivíduos mais cultos e de espírito mais amplo que encontram sempre 
um meio de chegar a conclusões mais ou menos razoáveis, mesmo ao 
preço da violentação da lógica. Para eles, os erros teóricos têm pouca ou 
nenhuma influência na conduta prática. Mas, em suma, desde que não se 
haja renunciado a certos erros fundamentais, estamos sempre ameaçados 
por silogismos exagerados, e voltamos sempre ao começo.

O erro fundamental dos anarquistas adversários da organização é crer que 
não há possibilidade de organização sem autoridade. E uma vez admitida 
esta hipótese, preferem renunciar a toda organização, ao invés de aceitar 
o mínimo de autoridade.

Agora que a organização, quer dizer, a associação com um objetivo 
determinado e com as formas e os meios necessários para atingir este 
objetivo, é necessária à vida social, é uma evidência para nós. O homem 
isolado não pode sequer viver como um animal: ele é impotente (salvo 
em regiões tropicais, e quando a população é muito dispersa) e não 
pode obter sua alimentação; ele é incapaz, sem exceção, de ter uma vida 
superior àquela dos animais. Conseqüentemente, é obrigado a se unir a 
outros homens, como a evolução anterior das espécies o mostra, e deve 
suportar a vontade dos outros (escravidão), impor sua vontade aos outros 
(autoritarismo), ou viver com os outros em fraternal acordo para o maior 
bem de todos (associação). Ninguém pode escapar dessa necessidade. Os 
antiorganizadores mais imoderados suportam não apenas a organização 
geral da sociedade em que vivem, mas também em seus atos, em sua 
revolta contra a organização, eles se unem, dividem a tarefa, organizam-
se com aqueles que compartilham suas idéias, utilizando os meios que a 
sociedade coloca à sua disposição; com a condição de que estes sejam 
fatos reais e não vagas aspirações platônicas.

Anarquia significa sociedade organizada sem autoridade, compreen-
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mas serão sempre pessoas que teremos escolhido e que poderemos 
substituir. Se, ao contrário, estamos desorganizados, alguém que tenha 
suficiente espírito de empreendimento fará o jornal por sua própria conta: 
encontrará entre nós os correspondentes, os distribuidores, os assinantes, 
e fará com que sirvamos seus desígnios, sem que saibamos ou queiramos. 
E nós, como muitas vezes aconteceu, aceitaremos ou apoiaremos este 
jornal, mesmo que não nos agrade, mesmo que tenhamos a opinião de 
que é nocivo à Causa, porque seremos incapazes de fazer um que melhor 
represente nossas idéias.

Desta forma, a organização, longe de criar a autoridade, é o único remédio 
contra ela e o único meio para que cada um de nós se habitue a tomar 
parte ativa e consciente no trabalho coletivo, e deixe de ser instrumento 
passivo nas mãos dos chefes.

Se não fizer nada e houver inação, então, certamente, não haverá nem 
chefe, nem rebanho; nem comandante, nem comandados, mas, neste caso, 
a propaganda, o partido, e até mesmo a discussão sobre a organização, 
cessarão, o que, esperamos, não é o ideal de ninguém...

Contudo, uma organização, diz-se, supõe a obrigação de coordenar 
sua própria ação e a dos outros, portanto, violar a liberdade, suprimir 
a iniciativa. Parece-nos que o que realmente suprime a liberdade e 
torna impossível a iniciativa é o isolamento que produz a impotência. A 
liberdade não é direito abstrato, mas a possibilidade de fazer algo. Isto é 
verdade para nós como para a sociedade em geral. É na cooperação dos 
outros que o homem encontra o meio de exercer sua atividade, seu poder 
de iniciativa.

Evidentemente, organização significa coordenação de forças com um 
objetivo comum, e obrigação de não promover ações contrárias a este 
objetivo. Mas quando se trata de organização voluntária, quando aqueles 
que dela fazem parte têm de fato o mesmo objetivo e são partidários dos 
mesmos meios, a obrigação recíproca que a todos engaja obtém êxito em 
proveito de todos. Se alguém renuncia a uma de suas idéias pessoais por 
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uma coletividade tem uma necessidade e seus membros não estão 
espontaneamente organizados para satisfazê-la, surge alguém, uma 
autoridade que satisfaz esta necessidade servindo-se das forças de todos 
e dirigindo-as à sua maneira. Se as ruas são pouco seguras e o povo não 
sabe se defender, surge uma polícia que, por uns poucos serviços que 
presta, faz com que a sustentem e a paguem, impõe-se a tirania. Se há 
necessidade de um produto e a coletividade não sabe se entender com 
os produtores longínquos para que eles enviem esse produto em troca 
por produtos da região, vem de fora o negociante que se aproveita da 
necessidade que possuem uns de vender e outros de comprar e impõe os 
preços que quer a produtores e consumidores.

Como vedes, tudo vem sempre de nós: quanto menos estávamos 
organizados, mais nos encontrávamos sob a dependência de certos 
indivíduos. E é normal que tivesse sido assim.

Precisamos estar relacionados com os camaradas das outras localidades, 
receber e dar notícias, mas não podemos todos nos correspondermos 
com todos os camaradas. Se estamos organizados, encarregamos alguns 
camaradas de manter a correspondência por nossa conta; trocamo-os 
se eles não nos satisfazem, e podemos estar informados sem depender 
da boa vontade de alguns para obter uma informação. Se, ao contrário, 
estamos desorganizados, haverá alguém que terá os meios e a vontade 
de corresponder; ele concentrará em suas mãos todos os contatos, 
comunicará as notícias como bem quiser, a quem quiser. E se tiver 
atividade e inteligência suficientes, conseguirá, sem nosso conhecimento, 
dar ao movimento a direção que quiser, sem que nos reste a nós, a massa 
do partido, nenhum meio de controle, sem que ninguém tenha o direito 
de se queixar, visto que este indivíduo age por sua conta, sem mandato 
de ninguém e sem ter que prestar contas a ninguém de sua conduta. 
Precisamos de um jornal. Se estamos organizados, podemos reunir os 
meios para fundá-lo e fazê-lo viver, encarregar alguns camaradas de 
redigi-lo e controlar sua direção. Os redatores do jornal lhe darão, sem 
dúvida, de modo mais ou menos claro, a marca de sua personalidade, 
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dendo-se autoridade como a faculdade de impor sua vontade. Todavia, 
também significa o fato inevitável e benéfico que aquele que compreende 
melhor e sabe fazer uma coisa, consegue fazer aceitar mais facilmente 
sua opinião. Ele serve de guia, quanto a esta coisa, aos menos capazes 
que ele.

Segundo nossa opinião, a autoridade não é necessária à organização 
social, mais ainda, longe de ajudá-la, vive como parasita, incomoda a 
evolução e favorece uma dada classe que explora e oprime as outras. 
Enquanto há harmonia de interesses em uma coletividade, enquanto 
ninguém pode frustrar outras pessoas, não há sinal de autoridade. Ela 
aparece com a luta intestina, a divisão em vencedores e vencidos, os mais 
fortes confirmando a sua vitória.

Temos esta opinião e é por isso que somos anarquistas, caso contrário, 
afirmando que não pode existir organização sem autoridade, seremos 
autoritários. Mas ainda preferimos a autoridade que incomoda e desola a 
vida, à desorganização que a torna impossível.

De resto, o que seremos nos interessa muito pouco. Se é verdade que 
o maquinista e o chefe de serviço devem forçosamente ter autoridade, 
assim como os camaradas que fazem para todos um trabalho determinado, 
as pessoas sempre preferirão suportar sua autoridade a viajar a pé. Se 
o correio fosse apenas esta autoridade, todo homem são de espírito a 
aceitaria para não ter de levar, ele próprio, suas cartas. Se se recusa isto, 
a anarquia permanecerá o sonho de alguns e nunca se realizará.

A ORGANIZAÇÃO II

Agitazione de Ancone, 11/07/1897.

Estando admitida a existência de uma coletividade organizada sem 
autoridade, isto é, sem coerção, caso contrário a anarquia não teria 
sentido, falemos da organização do partido anarquista.
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Mesmo nesses casos, a organização nos parece útil e necessária. Se o 
partido, ou seja, o conjunto dos indivíduos que têm um objetivo em 
comum e se esforçam para alcançá-lo, é natural que se entendam, unam 
suas forças, compartilhem o trabalho e tomem todas as medidas adequadas 
para desempenhar esta tarefa. Permanecer isolado, agindo ou querendo 
agir cada um por sua conta, sem se entender com os outros, sem preparar-
se, sem enfeixar as fracas forças dos isolados, significa condenar-se à 
fraqueza, desperdiçar sua energia em pequenos atos ineficazes, perder 
rapidamente a fé no objetivo e cair na completa inação.

Mas isto parece de tal forma evidente que, ao invés de fazer sua 
demonstração, responderemos aos argumentos dos adversários da 
organização. 

Antes de mais nada, há uma objeção, por assim dizer, formal. “Mas de 
que partido nos falais? Dizem-nos, nem sequer somos um, não temos um 
programa”. Este paradoxo significa que as idéias progridem, evoluem 
continuamente, e que eles não podem aceitar um programa fixo, talvez 
válido hoje, mas que estará com certeza ultrapassado amanhã.

Seria perfeitamente justo se se tratasse de estudantes que procuram a 
verdade, sem se preocuparem com as aplicações práticas. Um matemático, 
um químico, um psicólogo, um sociólogo podem dizer que não há outro 
programa senão o de procurar a verdade: eles querem conhecer, mas 
sem fazer alguma coisa. Mas a anarquia e o socialismo não são ciências: 
são proposições, projetos que os anarquistas e os socialistas querem por 
em prática e que, conseqüentemente, precisam ser formulados como 
programas determinados. A ciência e a arte das construções progridem 
a cada dia. Mas um engenheiro, que quer construir ou mesmo demolir, 
deve fazer seu plano, reunir seus meios de ação e agir como se a ciência 
e a arte tivessem parado no ponto em que as encontrou no início de 
seu trabalho. Pode acontecer, felizmente, que ele possa utilizar novas 
aquisições feitas durante seu trabalho sem renunciar à parte essencial 
de seu plano. Pode acontecer do mesmo modo que as novas descobertas 
e os novos meios industriais sejam tais que ele se veja na obrigação de 
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abandonar tudo e recomeçar do zero. Mas ao recomeçar, precisará fazer 
novo plano, com base no conhecimento e na experiência; não poderá 
conceber e por-se a executar uma construção amorfa, com materiais não 
produzidos, a pretexto que amanhã a ciência poderia sugerir melhores 
formas e a indústria fornecer materiais de melhor composição.

Entendemos por partido anarquista o conjunto daqueles que querem 
contribuir para realizar a anarquia, e que, por conseqüência, precisam 
fixar um objetivo a alcançar e um caminho a percorrer. Deixamos de 
bom grado às suas elucubrações transcendentais os amadores da verdade 
absoluta e de progresso contínuo, que, jamais colocando suas idéias à 
prova, acabam por nada fazer ou descobrir.

A outra objeção é que a organização cria chefes, uma autoridade. Se isto 
é verdade, se é verdade que os anarquistas são incapazes de se reunirem 
e de entrarem em acordo entre si sem se submeter a um autoridade, isto 
quer dizer que ainda são muito pouco anarquistas. Antes de pensar em 
estabelecer a anarquia no mundo, devem pensar em se tornar capazes 
de viver como anarquistas. O remédio não está na organização, mas na 
consciência perfectível dos membros.

Evidentemente, se em uma organização deixa-se a alguns todo o trabalho 
e todas as responsabilidades, se nos submetemos ao que fazem alguns 
indivíduos, sem por a mão na massa e procurar fazer melhor, esses 
“alguns” acabarão, mesmo que não queiram, substituindo a vontade da 
coletividade pela sua. Se em uma organização todos os membros não 
se interessam em pensar, em querer compreender, em pedir explicações 
sobre o que não compreendem, em exercer sobre tudo e sobre todos as suas 
faculdades críticas, deixando a alguns a responsabilidade de pensar por 
todos, esses “alguns” serão os chefes, as cabeças pensantes e dirigentes.

Todavia, repitamos, o remédio não está na ausência de organização. Ao 
contrário, nas pequenas como nas grandes sociedades, excetuando a 
força brutal, a qual não nos diz respeito no caso em questão, a origem e 
a justificativa da autoridade residem na desorganização social. Quando 
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