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Son los autoritarios, hombres incompletos 

los que no saben ni reír; un anarquista es 

un hombre completo al que ninguna 

emoción es extraña 

Max Nettlau 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação analisará o programa emancipatório do periódico espanhol La 

Revista Blanca (1898/1905 - 1924/1936).  A investigação do programa emancipatório 

na La Revista Blanca (LRB) se realizará na sua positividade, pelas "práticas de 

liberação e liberdade" (FOUCAULT), com o auxílio do método arqueológico. A ênfase 

da análise será as publicações de Max Nettlau na LRB. A dissertação se dividirá em 

três capítulos: 1 - exposição da história do anarquismo de Nettlau; 2 - uma breve 

análise de cada prática de liberdade e liberação que a LRB apresenta; 3 - análise da 

prática de liberdade e liberação de Nettlau. Concluiu-se que Nettlau produziu uma 

prática de liberdade e liberação que ele mesmo chamou de eugenia anarquista, 

destinava-se a conjurar qualquer manifestação autoritária no campo libertário. A 

eugenia anarquista se dividiria em dois níveis: 1 - crítica dos obstáculos para a 

liberdade e; 2 - crítica do anarquismo.  

Palavras chaves: Max Nettlau, La Revista Blanca, anarquismo, método arqueológico.  



RESUMEN 

 

Esta disertación analizará el programa de emancipación de lo periódico español La 

Revista Blanca (1898/1905 – 1924/1936). La investigación del programa de 

emancipación en La Revista Blanca (LRB) se realizará positivamente por las 

“prácticas de liberación y libertad” (FOUCAULT), con la ayuda del método 

arqueológico. El énfasis del análisis estará en las publicaciones de Max Nettlau en la 

LRB. La disertación se dividirá en tres capítulos: 1 – exposición de la historia del 

anarquismo de Nettlau; 2 – un breve análisis de cada práctica de libertad y liberación 

presentada en la LRB y; 3 – análisis de la práctica de libertad y liberación de Nettlau. 

Se concluyó que Nettlau produjo una práctica de libertad y liberación que él mismo 

llamó Eugenia anarquista, destinada a conjurar cualquier manifestación autoritaria en 

el campo libertario. La Eugenia anarquista se dividiría en dos niveles: 1 – crítica de los 

obstáculos a la libertad y; 2 – crítica al anarquismo. 

Palabras clave: Max Nettlau, La Revista Blanca, anarquía, método arqueológico.   



ABSTRACT 

 

This dissertation will analyze the emancipatory program of the Spanish periodical La 

Revista Blanca (1898/1905 – 1924/1936). The investigation of the emancipatory 

program in La Revista Blanca (LRB) will be realized by positivity by the “pratices of 

liberation and freedom” (FOUCAULT), with the aid of the archeological method. The 

emphasis of the analysis will be on Max Nettlau publication in LRB. The dissertation 

will be divided into three chapters: 1 – exposition of the history of anarchism of Nettlau; 

2 – a brief analysis of each freedom and liberation practice presented by LRB; 3 – 

analysis of Nettlau practice of freedom and liberation. It was concluded that Nettlau 

produced a practice of freedom and liberation that he himself called anarchist 

eugenics, intended to conjure up any authoritarian manifestation in the liberation camp. 

Anarchist eugenics would be divided into two levels: 1 – criticism of the obstacles to 

freedom and; 2 – criticism of anarchism. 

Keywords: Max Nettlau, La Revista Blanca, anarchism, archeological method   
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Introdução 

A passagem abaixo inspirou o projeto de pesquisa que se materializa nesta 

dissertação: 

- Você não está seguro do que diz? Vai novamente mudar, deslocar-
se em relação às questões que lhe são colocadas, dizer que as 
objeções não apontam realmente para o lugar em que você se 
pronuncia? Você se prepara para dizer, ainda uma vez, que você 
nunca foi aquilo que era você se critica? Você já arranja a saída que 
lhe permitirá, em seu próximo livro, ressurgir em outro lugar e zombar 
como o faz agora: não, não, eu não estou onde você me espreita, mas 
aqui de onde o observo rindo. 
- Como?! Você pensa que eu teria tanta dificuldade e tanto prazer em 
escrever, que eu me teria obstinado nisso, cabeça baixa, se não 
preparasse - com as mãos um pouco febris - o labirinto onde me 
aventurar, deslocar meu propósito, abrir-lhe subterrâneos, enterrá-lo 
longe dele mesmo, encontrar-lhe desvios que resumem e deformam 
seu percurso, onde me perder e aparecer, finalmente, diante de olhos 
que eu não terei mais que encontrar? Vários, como eu sem dúvida, 
escrevem para não ter mais um rosto. Não me pergunte quem sou e 
não me diga para permanecer o mesmo: é uma moral de estado civil; 
ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe livres quando se trata de 
escrever. (FOUCAULT, 2008, p. 19) 

A passagem acima consegue evidenciar o empreendimento deste trabalho. 

Agora é preciso que você, leitor, se sinta atraído pela a pergunta “você não está 

segundo do que diz?”. Aquele que se sente seguro do que diz a próxima linha faz 

deste texto entediante, pois toda esta dissertação, todo este texto, toda as estratégias 

foram montadas para que não se tenha segurança de nada disto. Porém o 

empreendimento que esta dissertação se lança se consolidará somente se o leitor 

entrar neste círculo de fé daqueles que não estão seguros do que dizem.  

Nettlau acerta ao fazer a seguinte afirmação: 

El idioma político, el socialista y hasta d anarquista tienen acumuladas 
simplificaciones, aptas para ser mal comprendidas si se interpretan al 
pie de la letra o mediante comparaciones que formen un verdadero 
repertorio de imágenes práctico y engañoso a la vez.  
Es inevitable que se hable así conversando o en la tribuna al lanzar 
arengas y haciendo elocuentes llamamientos al pueblo. Considerar 
que el estilo es un dogma, que conviene presentarlo todo según su 
mejor efectismo y ludar realidades sobre aquella interpretación de 
exterioridades, puede ser inconveniente grave. (NETTLAU, 
01/02/1933) 

As duas passagens mencionadas se convergem para um sentido comum, o 

da necessidade de duvidar de si mesmo, de exigir de si deslocamentos, análises de 

si, não se deixar ludibriar pro si mesmo. Implantar a dúvida para surrupiar o 

dogmatismo. Tratam-se de objetos distintos, Foucault parece se referir mais aos 
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sistemas de pensamentos, Nettlau ao anarquismo. Ambos acumularam 

simplificações, por motivações distintas certamente, mas simplificações que 

produziram verdades absolutas tão instáveis como aquilo que tem o estatuto de 

inverídico. São chamados, em horizontes distintos, para a capacidade de se deslocar, 

esquecer-se, abandonar aquilo que parece inseparável, aquilo que colou com tanta 

força que não desgruda com facilidade. 

A passagem de Nettlau consegue canalizar todas as dificuldades encontradas 

na pesquisa abaixo. São elas: as simplificações próprias do pesquisador, as 

simplificações realizadas por toda a história do anarquismo, as simplificações feitas 

pela historiografia, as simplificações de Nettlau, as simplificações deste texto, as 

simplificações do leitor. Este jogo de simplificações impediu o bom desenrolar da 

pesquisa. Este conjunto de simplificações parecem percorrer todos as pesquisas do 

campo político, sendo atributo de alguns pesquisadores a complexificação do produto 

final da pesquisa. A série que se constrói é simples: alguns militantes, para tornarem 

a inteligibilidade acessível, simplificam seus discursos; com a reputação do discurso 

simplificado aumentando, outros aderem à prática; a historiografia narra as 

simplificações sem compreender as estratégias; o leitor acolhe as simplificações. 

Romper com este círculo espontâneo que se instaurou é a estratégia adotada pela 

pesquisa. 

A tentativa inicial foi ir às fontes. O esforço internacional comum típico do 

anarquismo dá uma peculiaridade as suas fontes. As fontes produzidas pelo 

anarquismo são carregadas de remissões à outros anarquistas. Trata-se de uma fonte 

que figura como um rizoma, que perde sua centralidade. Analisar as fontes produzidas 

pelos anarquistas do século XIX e início do século XX é entrar em um veículo 

desgovernado com combustível infinito. A necessidade de simplificar este jogo de 

remissões que tende ao infinito é a primeira dificuldade que a pesquisa encontra. 

  Daí se desdobra uma segunda dificuldade. Se as narrativas sobre o 

anarquismo se formam em uma simplificação inicial, os resultados disto são novas 

simplificações. Aquele que, em um ato de angústia, não pisou com toda sua energia 

em uma fonte anarquista não é capaz de compreender a força remissiva do 

anarquismo. A inteligibilidade das fontes requer mais que contato pueril, requer 

tratamento minucioso e paciente para que a compreensão seja minimante plausível, 
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não entendendo a fonte como pura desordem, mas como um jogo que se reordena 

com a máxima liberdade.  

Nettlau percebeu este jogo com a maestria de um dos maiores arquivistas de 

fontes do movimento operário conhecidas na História. Seu feito elevou o jogo 

remissivo a milésima potência. Seus textos se comportam como enciclopédias num 

jogo remissivo que tende ao infinito. Aquele que deslizou minuciosamente por toda a 

história não só do anarquismo, mas da liberdade como um todo produz uma 

enciclopédia de leitura que soma complexidade com necessidade de energia. São 

milhares de páginas que se lançar em um terreno incontrolável de remissões 

desenhadas, em alguns momentos, por simplificações, em outros, com complexidade 

desmesurada.  

O trabalho de análise dos escritos de Nettlau é paradoxal: lê-se um chamado 

a complexificação, escreve-se uma simplificação sobre o que foi lido. 

A simplificação escolhida nesta dissertação se trata do programa 

emancipatório do qual Nettlau faria parte. A história do anarquismo produzida na 

primeira parte é uma tentativa de demonstrar ao leitor as simplificações que foram 

feitas. No segundo momento se apresenta a vitalidade do anarquismo espanhol e a 

fluidez do que seria o programa emancipatório. Por fim, desloca-se para a análise das 

simplificações feitas até aquele momento. Em outras palavras, o primeiro capítulo é 

sobre a história do anarquismo, o segundo sobre as práticas de liberdade e liberação 

encontradas na La Revista Blanca (LRB), por fim, a análise da crítica de Nettlau ao 

anarquismo e seus obstáculos. 

Foucault elevou a confusão das fontes para os sistemas de pensamento. Disto 

elaborou um método que chamou de arqueologia do saber. Este método se forjou na 

tentativa de explicar a dispersão própria da vida, portanto, tornou-se tão apropriado 

para esta pesquisa. 

Ao leitor, só se pede que se desloque das suas simplificações e se lembre 

que esta pesquisa é uma manifestação de simplificação de uma obra infinitamente 

mais complexa.  
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O DESARRANJO ANARQUISTA: A NARRATIVA HISTÓRICA DE MAX NETTLAU SOBRE A 

HISTÓRIA DA LIBERDADE 

Kant, quando escreveu seu “Ensaio sobre as doenças da cabeça” de 1794, não 

elaborou somente um ensaio sobre as moléstias, mas uma tipologia de figuras que 

circulam na civilização. Desarranjo pertence à um tronco de moléstia da sociedade 

vigiada que se caracteriza pela inversão, pelo ânimo perturbado. Em outras palavras, 

o Desarranjo é um tipo de ânimo perturbado que age por inversão na sociedade sob 

a égide vigilância de seus membros. Vamos ampliar a discussão sobre essa moléstia 

específica. 

O desarranjo é uma das formas de uso da capacidade de fantasiar. A alma de 

qualquer pessoa age por criações de fantasias. No estado “da vigília, somente a 

vivacidade das impressões sensíveis obscurece e torna irreconhecíveis as difusas 

imagens quiméricas, em vez de supor que estas últimas têm toda a sua intensidade 

durante o sono, quando o acesso da alma está vedado a todas as sensações 

exteriores” (KANT, 2010, p. 217). Isto se explica, pois:  

alma de toda e qualquer pessoa, mesmo no seu estado completamente saudável, está 
sempre ocupada a pintar imagens de coisas que não estão presentes ou a completar 
as semelhanças imperfeitas entre as coisas presentes na representação, através de 
um ou outro traço quimérico que a nossa faculdade poética criadora (schöpferische 
Dichtungsfähigkeit) inscreve na representação sensível (KANT, 2010, p. 217) 

Portanto, o desarranjo se comporta como uma anormalidade da faculdade poética 

criadora. Se nessa faculdade o que há são complementos de similitudes imperfeitas, 

pinturas de imagens de coisas por traços quiméricos e que está obscurecida pelo 

estado de vigília e que faz irreconhecíveis as imagens ali produzidas, não se pode 

simplesmente dizer que essa é uma patologia por si, até por estar presente em todas 

as almas. O desarranjo se trata de uma doença de grau pouco acentuado e que possui 

uma particularidade na ação da faculdade poética. Não estamos falando de desvios 

grandiosos que produzem mundos paralelos, mas de enfermidades sutis, que 

permitem uma sociabilidade fácil. 

“Quem sofre de desarranjo é alguém que sonha acordado” (KANT, 2010, p. 218). O 

Desarranjado ou o fantasioso é aquele que estabelece semelhança entre o vivido e o 

que está ausente, que não possui rastros. O sonhar acordado é isto: levar o que não 

é real para o campo das experiências verdadeiras. É como se ele desse um 

complemento para o real e por semelhanças elaboradas pela faculdade poética isso 
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fosse levado à sensibilidade e, o que era complemento, se tornasse real. Neste ponto, 

o desarranjado não está com enfermidades que atacam o bom funcionamento do 

sistema nervoso ou prejudica a realização de funções vitais. Pelo contrário, a 

sociabilidade é ainda garantida e se pode produzir coisas riquíssimas. 

Por fim, vamos dar a Kant a palavra para fazer entre a política e a enfermidade: 

Uma mesma representação actua sobre a sensação com graus de intensidade muito 

diferentes, conforme os diversos estados do ânimo de uma pessoa. Há, portanto, um certo 

tipo de actividade fantasiadora que é atribuída a alguém unicamente porque o grau de 

intensidade do sentimento por meio do qual é afectado por certos objectos excede a medida 

aceitável para uma mente saudável. Deste ponto de vista o melancólico é um lunático a 

respeito dos males da vida. O amor tem em abundância encantamentos maravilhosos, e a 

mais refinada arte dos estados antigos consistia precisamente em tornar os seus cidadãos 

visionários (Phantasten) do bem-estar público. Quem, se sentir mais exaltado por um 

sentimento moral do que por um princípio ou axioma, mais do que outros possam imaginar de 

acordo com o seu sentimento frouxo e muitas vezes pouco nobre, é tido por estes como um 

visionário exaltado. (KANT, 2010, p. 219). 

A História do anarquismo é um terreno em constante batalha. As propriedades deste 

terreno que favorece os conflitos. A liberdade, como propriedade sine qua non do 

anarquismo, é a força motriz que lança os historiadores nessa guerra interminável. 

Ocorre que a liberdade exige, em seu íntimo, que, para ser considerada força motriz, 

um feixe complexo de relações sutis e delicadas seja estabelecido. As propriedades 

das exigências da liberdade como força motriz é seu grande desafio, pois as 

concessões a outros valores podem, se infiltrarem, implodir a liberdade. Porém o 

apego infindável à liberdade plena realizada pelo objeto de estudo de quem se dispõe 

a fazer história do anarquismo empurra o historiador e o coloca em rota de colisão em 

um campo de interação em estado gasoso. A história do anarquismo não pode ser 

considerada conturbada somente pela contaminação por determinados valores, mas 

como algo da sua própria natureza. 

O procedimento típico de quem se dispõe a pesquisar algo é procurar por quem mais 

estudou tal objeto. Na produção contemporânea da história do anarquismo este 

procedimento é, de certa forma, atípico. Não pretendo aqui discutir quem produziu a 

interpretação mais plausível das fontes1. A afirmação é em relação ao que mais 

 
1 Discussão que resultariam em uma tese de doutoramento. 
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estudou. Particularmente, julgo impossível alguém superar a quantidade de fontes 

consultadas por Max Nettlau. Não é que acredite ser humanamente impossível fazer 

o que Nettlau fez, pelo contrário, com a organização aos arquivos iniciada por ele e 

depois aprimorada por outros pesquisadores, consultar certas fontes se tornou mais 

fácil ainda. Nettlau fez um exaustivo trabalho de criação de um arquivo anarquista 

reunindo fontes do mundo inteiro. Entretanto algumas fontes consultadas por ele se 

perderam no tempo2, tratam-se de entrevistas feitas com pessoas próximas às figuras 

estudadas por Nettlau, cartas perdidas, periódicos que se perderam por causa do 

nazismo. Enfim, uma série de problemas que impedem a acessibilidade à certas 

fontes consultadas por Nettlau. Porém, seguindo um célebre pesquisador do 

anarquismo, Frank Mintz diz sobre Nettlau: 

Se estabelecermos urna comparação entre este estudo histórico da anarquia, efetuado por Nettlau há 

mais de setenta anos, e os trabalhos históricos posteriores do mesmo tipo, só podemos constatar que 

faltam singularmente a estes últimos conhecimentos, e, mais ainda, recuo crítico. Ás vezes, inclusive, 

deixando de lado um plágio mal disfarçado deste livro, podemos constatar a ausência de uma autêntica 

nova contribuição no conjunto desses trabalhos. Esta observação aplica-se, em graus diferentes, as obras 

publicadas por Claude Harmel e Alain Sergent, George Woodcock e James Joll. Por sinal, podemos 

ressaltar a inexistência na historiografia soviética de um estudo global sobre o anarquismo, fora de 

estudos biográficos sobre Bakunin e Kropotkin. Isso não impediu historiadores soviéticos de referir-se 

com respeito a Nettlau, como por exemplo, A. V. Gordon e E. V. Starostin na reedição de La Grande 

Révolution Française de Kropotkin  

Como afirma Mintz, Netllau é, certamente, um dos historiadores mais importante da 

História do anarquismo. Porém, aparentemente, Nettlau é cada vez mais jogado ao 

ostracismo. Há três tipos de ostracismos que Nettlau está submetido: 1 – redução do 

referenciamento em seus estudos; 2 – ausência de traduções (este é muito mais 

localizado); 3 – ausência de estudos extensos sobre o linguista. O terceiro será 

discutido posteriormente. O primeiro e o segundo não vamos discutir as motivações, 

mas, simplesmente dar algumas informações que sustentam as afirmações. Cabe 

dizer que há ostracismo intencional, pois, como dito pelo Mintz, Nettlau possuía 

conhecimento e recuo crítico mais refinado que alguns outros historiadores. Portanto, 

ele merecia um estudo mais digno e aprofundado. 

 A redução de referenciamento em Max Nettlau pode se confirmar com a redução de 

citações de suas obras. A redução do número de citações pode ser explicada por n 

 
2 Há que se discutir a validade de uma fonte que não pode ser consultada novamente. Porém Nettlau 
pode ter feito algo que seria uma história oral sem se preocupar com a criação das fontes. De qualquer 
forma, as entrevistas são reafirmadas por seu biógrafo. Nettlau faz declarações públicas que realizava 
sua revista e não foi encontrado nenhum relato dizendo o contrário. Assumiremos que ele realizou as 
entrevistas, mas não formalizou suas fontes. 
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motivos que não cabe uma discussão mais extensa. O que vamos informar é o que 

fundamenta a constatação. Fizemos uma simples comparação do número de citações 

presentes na ata de um evento que ocorreu em 1969 e um evento que ocorreu há 

pouco tempo e com uma tese. A escolhas do evento de 1969 é por se tratar de um 

evento importante que reuniu figuras como Daniel Guérin, Federica Montseny, Gaston 

Leval, Henri Arvon, Arthur Lehning. A segunda escolha foi aleatória. E a tese se trata 

da última tese defendida no Brasil sobre o anarquismo.  

Como vimos há uma redução permanente do referenciamento nas obras do Nettlau. 

O silenciamento dos seus escritos, independente da motivação, é prejudicial não só 

para o próprio anarquismo, como para a História como um todo. Abaixo abordaremos 

da sua relevância para o anarquismo e para a História. 

Talvez, Nettlau não seja um dos principais, do ponto de vista estritamente científico, 

intelectuais daquele período3, mas foi, certamente, um dos principais do anarquismo. 

A admiração que conquistou com os militantes mais influentes, a pungência dos seus 

trabalhos, a extensão da sua produção, a circulação dos seus escritos, o contato 

quase que único a uma quantidade imensa de fontes de todos os continentes são 

elementos que já garantiriam tranquilamente seu impacto naquela ideologia. Mas 

Nettlau não foi um intelectual autodidata, pelo contrário, muito cedo aos seus 22 anos 

fez seu doutorado em línguas Celtas4 na Universidade Viena em 1882. Dedicou sua 

vida inteira às pesquisas não só sobre o movimento anarquista, mas tudo aquilo que, 

de alguma forma, poderia contribuir para a emancipação humana. E sempre deixou 

muito claro que acreditava que a ciência é, por si só, emancipadora. Ainda não se 

sabe ao certo o motivo concreto de nunca ter seguido na carreira universitária como 

docente. Porém é possível afirmar, com toda certeza, que o mesmo nunca deixou de 

acompanhar os debates científicos pertinentes. Sendo assim, rapidamente, angariou 

o devido reconhecimento intelectual pelos agentes do anarquismo de vários lugares 

do mundo.  

 
3 É muito difícil discutir a relevância de algum autor para a ciência. Se o critério é o fator de impacto 
nas produções acadêmicas, certamente, Nettlau quase não possuiria relevância. O que podemos 
afirmar a priori é que Nettlau possuía contato com os grandes autores de sua época de forma direta ou 
indireta. E em alguns momentos ele coloca em discussão autores como Freud, Nietzsche, Brandes e 
Rüssel, por exemplo, em um periódico como a LRB. 
4 Fato marcante é seu último texto na LRB, já durante a guerra civil espanhola, ser uma afirmação da 
singularidade como a maior riqueza das línguas. 
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Segundo e tão importante quanto a primeira, Nettlau construiu um acervo com algo 

em torno de setenta mil escritos de todos os continentes. Segundo Rudolf Rocker, 

Nettlau chegou a reunir algo próximo dos 70 mil escritos5. Dentre seu acervo estariam 

cartas de membros do movimento anarquista, folhetins, jornais, revistas, livros, enfim, 

tudo aquilo que pudesse contribuir de alguma forma com a manutenção da história do 

anarquismo. Nettlau, por questões econômicas, deu preferência por reunir materiais 

que poderiam cair no ostracismo6 ou se perderem por condenação do próprio tempo. 

Sempre preferiu reunir aquilo que tivesse pouca tiragem ou de difícil circulação. Seu 

afã pela vitalidade do movimento é algo impressionante. Impedir o silenciamento de 

determinados integrantes do anarquismo foi sua maior missão. Reuniu e organizou 

toda a documentação de grandes anarquistas. Se Guillaume, por exemplo, já havia 

reunido parte da documentação de Bakunin durante algum tempo, Nettlau reuniu uma 

parte superior, aparentemente, organizou a documentação e encontrou documentos 

perdidos. Esforçou-se para reunir uma quantidade de documentação de outros 

libertários que considerou relevante. É que não poderia se perder a história dos 

anarquistas de pouca projeção midiática ou os folhetins com pouca tiragem e de difícil 

circulação. Simultaneamente não poderia se perder uma dimensão íntima do 

anarquismo. Seria, para Nettlau, preciso consultar fontes de foro íntimo para 

compreender o pensamento de determinados agentes do anarquismo. Como se os 

documentos públicos não fossem satisfatórios para uma compreensão adequada do 

anarquismo. Portanto, esforçou-se para reunir a maior quantidade de fontes possíveis 

sobre os “anarquistas importantes” simultâneo às que estão prestes a desaparecer. 

Ampliou, depois de algum tempo, seu leque de documentos e expandiu para todo o 

terreno libertário. Assim feito, montou um acervo de História Social e do movimento 

operário nunca antes visto na história da humanidade. O próprio Instituto Internacional 

de História Social reconhece de forma sutil que só não presenteou Nettlau com o nome 

 
5 Se divide aproximadamente de la manera siguiente: Anarquismo: libros y folletos. 3.200; revistas. 
1,200. Literatura libertaria (incluyendo el sindicalismo revolucionario, etc.): 1.300 ediciones y 600 
revistas. Socialismo 10.500 ediciones y 2.750 revistas. Reforma social: 2.000 ediciones y 2.3000 
revistas. Literatura política radical: 13.000 impresos. incluyendo Ias revistas. "Son. pues. en total unos 
36.850 impresos. sin contar varios antes de publicaciones de tendencias menos marcadas, con Io cual 
Ia colección asciende —cuando no excede— a los 40.000 impresos. Y aun queda por sumar a eso, 
miles de impresos de menor cuantía. "Hay más de 10.000 periódicos y revistas, representados algunos 
con un solo número, con vários ejemplares o en series completas, todo lo cual Ilena cajás enterns. 
Todo” (ROCKER, 1950. P 216) 
6 Se aceitarmos a afirmação que Nettlau caiu no ostracismo, seu fado parece uma dura ironia. 
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“Instituto Max Nettlau” devido o próprio linguista não ter afinidade com essas 

cordialidades.  

Havia alguns trabalhos sobre história do socialismo, mas Nettlau foi o primeiro a 

produzir uma história do movimento anarquista7. Dos trabalhos sobre a história do 

socialismo, há o de Élie Halévy que Nettlau utiliza como referência para sua produção8 

nos textos que ele publica na LRB. Marx de alguma forma tangencia isso com seus 

escritos sobre o socialismo utópico. Guillaume produz uma história da Internacional. 

Todos estes trabalhos foram analisados por Nettlau e, certamente, estimularam suas 

obras. Há outros textos que trabalham a história do anarquismo. Poderíamos falar das 

obras biográficas de Bakunin9, por exemplo. Produzir uma biografia, ao menos para 

Nettlau, já era entendido como fazer um trabalho não só sobre a vida de uma pessoa, 

mas de todo um movimento10. O título de Heródoto do Anarquismo nunca foi 

reivindicado por Nettlau, mas atribuído por Rudolf Rocker, que, talvez, não 

compreendeu bem a noção de história de Nettlau. Mas há a possibilidade de Rocker 

atribuir esse apelido por outro motivo, já que Nettlau, ao que tudo indica, foi o primeiro 

a produzir uma história do geral11. Nesse sentido o apelido goza de uma plausibilidade 

difícil de ser desmontada. Rocker mesmo produz uma história12 do anarquismo. 

Inicialmente, as fontes estavam quase se encontravam reunidas somente em 

bibliotecas de agrupações anarquistas espalhadas pelo mundo. Essas bibliotecas 

reuniam escritos de vários lugares do mundo13 na tentativa de construir uma 

identidade14 internacional do movimento. Mas possuíam limitações em relação à 

quantidade, se compararmos com a quantidade que Nettlau reuniu. Quando Nettlau 

anuncia seu empreendimento, a impressão que causa é que o movimento anarquista 

 
7 Afirmação feita por Rudolf Rocker. Serão feitas algumas considerações a posteriori sobre essa 
afirmação. 
8 Não há possibilidade de discutir se Nettlau produz uma revisão historiográfica, pois exigiria um esforço 
comparativo que até o momento ainda não foram feitos. Pode-se deduzir, por motivações óbvias, que 
Nettlau incorpora elementos novos no debate historiográfico devido à quantidade imensa de fontes 
consultadas. Mas, por cautela, a afirmação seria precipitada. 
9 Não conseguimos acessar à estas obras. Não sabemos ao certo se há traduções feitas e em quais 
línguas. O que sabemos, a priori, é que até a morte de Nettlau, Polonski foi um dos principais intérpretes 
das obras de Bakunin e escreveu uma biografia do russo. Aparentemente, as obras de Polonski se 
encontram em russo.  
10 É o que ele chama de nova história ou história moderna. Falaremos sobre isso posteriormente. 
11 Geral, pois é um empreendimento que contempla todos os anarquismos do mundo. 
12 Muito menos extensa que a de Nettlau, mas bastante complexa. 
13 WAETZOLD já confirma isso. 
14 Necessita-se pensar identidade anarquista distinta do sentido de identidade comum. Estariam mais 
próximo de um sentido de identidade na multitude. Falaremos mais sobre isto mais a posteriori. 
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mundial se sensibiliza com seu projeto e reforça a concessão de documentos ao 

arquivista.  

Há dois elementos que asseguram certo valor na produção historiográfica de Nettlau. 

O primeiro são os recortes escolhidos para produzir uma história do anarquismo; o 

segundo é a extensividade da sua obra. Falemos um pouco mais abaixo. Apenas 

chamaremos atenção para os detalhes mais importantes da sua produção 

historiográfica. Ampliaremos a análise mais para frente. Agora, a intenção é somente 

dar destaque para a produção. 

O primeiro destaque que queremos dar ao texto de Nettlau que assegura a valor da 

sua obra é o recorte dado para produzir uma história do anarquismo15. A página do 

Instituto Internacional de História Social destinada a Nettlau diz que ele “Unlike the 

Wichtigmacher, he preferred the humble and marginal phenomena that are on the 

verge of disappearing”. A história dos marginais ou humildes é, certamente, uma das 

ênfases de Nettlau, porém o mesmo nunca deixou de se interessar e escrever sobre 

o que se chamou de “Wichtigmacher”. A obra que ele mais se dedicou, por exemplo, 

foi a biografia de Bakunin16. E este seria seu segundo recorte. Falemos mais sobre 

estes dois recortes abaixo. 

Estudar os fenômenos marginais foi uma das maiores ênfases dadas por Nettlau para 

evitar esquecimento da tradição ácrata. Não pretendemos aqui discutir a relevância 

científica disso17. Como dito anteriormente, um dos seus maiores esforços foi montar 

um arquivo do movimento libertário e que contivesse o máximo possível de escritos 

que pudessem se perder ou cair no esquecimento. Acontece que o seu arquivo não 

se tratava de mero acumulo de fontes importante, mas Nettlau lia estas fontes e 

produzia análises sobre elas. Pode-se pensar que a massificação do anarquismo na 

França foi uma das suas maiores motivações de Nettlau para pensar em uma história 

feita por agentes marginalizados. É que, segundo Nettlau, o descompasso com a 

tradição anarquista francesa do movimento ácrata francês produziu um anarquismo 

intoxicado de ingenuidades e pelos flertes autoritários. Quando falarmos 

 
15 Talvez esta seria a “nova história” que Nettlau tanto falou. Falaremos sobre isso mais tarde. 
16 Infelizmente não analisamos minimamente essa obra. Sabe-se, segundo Rocker, que é uma obra 
com mais de mil páginas e que reuniu uma quantidade imensa de fontes – basicamente, toda a 
documentação encontrada no período – e entrevistas com figuras que conviveram com Bakunin de 
alguma forma. 
17 Nettlau não parecia se preocupar tanto com seu impacto na comunidade científica. Sua preocupação 
foi com o movimento anarquista. Este sim Nettlau quis impactar e esta será sua relevância. 
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especificamente sobre o anarquismo francês discorreremos mais sobre o assunto. O 

que nos interessa neste momento é que, com isso, Nettlau dedicou grande parte de 

sua energia intelectual em manter viva a tradições de anarquistas marginalizados. Os 

marginalizados seriam aqueles que não produziram grandes feitos ou grandes obras 

ou nenhuma das duas coisas, mas que contribuíram de alguma forma para a 

massificação dos anseios libertários. Com isso, Nettlau produziu narrativas belíssimas 

sobre anarquistas que estavam caindo no esquecimento do próprio movimento. 

O segundo recorte importante que o coloca novamente em destaque é sua história do 

movimento feita por biografias. Isto se desdobra de duas formas: 1 – a necessidade 

de compreensão ampla dos escritos feita por o maior número de fontes possíveis; 2 – 

o segundo é as fontes que ele utiliza para produzir uma história do anarquismo que 

são as vidas de determinados militantes e seus escritos. 

Nettlau pretendia sempre ampliar o número de fontes analisadas, portanto, analisou a 

vida íntima dos anarquistas. Aqui está o que seria o outro grande esforço da sua vida. 

Nettlau produziu inúmeras biografias como, por exemplo, as de Bakunin, Malatesta, 

Reclus, Most, Guillaume, Dejacque. Escritos sobre a vida, por exemplo, de Landauer 

e Kropotkin. Todos estes são anarquistas que, por algum motivo, ele admirou seja 

pela própria vida ou seja pela contribuição dada ao ideal anarquista. Nettlau acreditava 

que para compreender um determinado anarquista era preciso explorar os escritos de 

circulação pública18 e os de circulação nos foros íntimos19. Quando Nettlau torna 

público os documentos íntimos, ao que parece, ele dá um sentido de 

complementariedade entre os escritos íntimos e os públicos. Portanto, a ampliação 

dos números de fontes seria por motivações conscientes que visavam complexificar 

as narrativas sobre algum anarquista. Neste mesmo sentido, poder-se-ia ampliam 

ainda mais as fontes, o que nos levas ao segundo desdobramento. 

O segundo desdobramento do segundo recorte da sua produção historiográfica é as 

fontes que ele utiliza para produzir uma história do anarquismo que são as vidas de 

determinados anarquistas. Se as fontes de foro íntimo colaboraram para uma 

interpretação mais complexa dos escritos do movimento anarquista, elas remeteram 

simultaneamente às práticas dos próprios anarquistas. No caso dos anarquistas, as 

 
18 Folhetins, manifestos, livros, crônicas, artigos publicados em periódicos, por exemplo. 
19 Cartas, diários, documentos de associações secretas, por exemplo. 
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práticas podem se dividir naquelas que visam desmantelar, sutil ou incisivamente, o 

jogo autoritário ou naquelas que experimentam a liberdade. As duas podem estar, 

inclusive, no mesmo acontecimento, o que varia em cada uma é o objetivo imediato 

delas. São práticas que são afirmadas na esfera política no seu sentido mais amplo, 

incluindo o da vida cotidiana. O anarquismo é um movimento que exige a coerência 

entre o ideal e as práticas. Portanto, estudar a vida em um esforço biográfico, no caso 

do anarquismo, é produzir uma interpretação sobre a compreensão de anarquismo do 

anarquista estudado.  

A análise da vida de um anarquista considerado por Nettlau como relevante é sempre 

uma ponte para uma atmosfera do anarquismo inatingível pela simples leitura dos 

livros e folhetins. O uso da biografia para produzir uma história do movimento 

anarquista é um dos marcos da produção historiográfica de Nettlau. Foi na produção 

das biografias que Nettlau pode concluir, por exemplo, como Bakunin entendeu mal o 

feito de Fanelli na Espanha20. Ou como a irmandade pensada por Bakunin nunca foi 

um corpo homogêneo nem mesmo em sua fundação21. Mas, muito mais que isso, 

tornou-se possível conhecer melhor as estratégias que os anarquistas que mais 

conseguiram massificar o ideal utilizaram. Enfim, foi possível esclarecer melhor 

questões que não poderiam ser explicadas utilizando outras fontes. 

O segundo elemento que assegura o valor da produção de Nettlau é a extensividade 

da sua produção. Esta afirmação é ambivalente e seus sentidos são: 1 – ampla análise 

de fontes; 2 – ampla internacionalização. Essas duas características serão analisadas 

brevemente abaixo. 

A amplitude da análise das fontes já foi bastante falado acima. Este comportamento 

do objeto de estudo já era previsto. Em análises de fontes tão vivas e densas a 

dificuldade em recortes rigorosos é maior. O próprio objeto fica em um jogo de 

remissão difícil de ser controlado. Aqui estamos no plano metodológico, o plano 

concreto das fontes sempre mais inquieto do que o retratamos, pois não há essas 

divisões, trata-se simplesmente de um entrelaçamento de elementos que acontecem 

simultaneamente. Porém se não separássemos de tal forma, deixaríamos escapar 

informações importantes sobre Nettlau. 

 
20 NETTLAU, 23/08/1935 
21 NETTLAU, 15/08/1927 
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A produção de Nettlau é motivada pela ânsia em conhecimento aprofundado e por 

experimentação. A ampliação das fontes é justamente motivada por isso. Nettlau 

acreditava que para uma produção qualitativamente digna de algum objeto de estudo 

só seria possível se o máximo de fontes fossem escrutinadas. Isso é devido seu 

impulso por estudo. Inclusive, o mesmo acreditava que esta era uma prática de 

liberdade das mais importantes para o exercício de uma vida libertária. Romper com 

os dogmas e chegar ao pensamento libertário só seria possível, Para Nettlau, com o 

estudo incessantes dos bens culturais. É um ímpeto contínuo por um acúmulo cada 

vez maior de conhecimento. Isto, na prática da vida de alguém como Nettlau, resulta-

se em uma ampliação cada vez maior do número das fontes. Alguém como ele que 

consultou um número incontável de fontes só pode, no exercício da crítica ao dogma, 

explorar um número de fontes cada vez maior. Poderíamos falar sobre seus estudos 

para além das ciências humanas22, entretanto não consultamos estas fontes. Mas fica 

registrado a amplitude do conhecimento de Nettlau que visava abarcar diversas 

áreas23. Este é apenas um dos lados do seu experimentalismo e ímpeto por 

conhecimento. 

O segundo lado do experimentalismo e seu imperativo por conhecimento é o da 

internacionalização das fontes. Há dois sentidos importantes aqui, um do 

internacionalismo e outro o da experimentação. O primeiro sentido é o da amplitude 

de fontes não delimitada por limites geográficos, mas limitada de forma temática. 

Aquele que se afirmasse como libertário poderia ser objeto de estudo de Nettlau. O 

livro « Bibliographie de la Anarchie » seria um exemplo disso, nele há a uma heurística 

de escritos anarquistas no Brasil, Austrália, África, Japão, por exemplo. Ou seja, 

Nettlau não fazia exclusão de anarquismo. Pelo contrário, ele acreditava que, muitas 

vezes, fosse mais interessante uma opinião de outro tipo de anarquismo para liberar 

um outro anarquismo das amarras do autoritarismo, um constante diálogo sobre 

anarquismos diferentes. Estes diálogos seriam motivados pela solidariedade mútua, 

não visando sobrepor a autonomia de cada um. Nesse sentido, as fronteiras seriam 

para delimitar autonomias distintas que se dialogariam pela base da solidariedade. 

Como se pode notar, Nettlau pensava o anarquismo em multiplicidade. 

 
22 A página dedica à Nettlau do IISH diz que o linguista direcionou parte dos seus estudos para o lugre (um 
pássaro que se caracteriza pela plumagem preta e amarela) 
23 Uma possível relação com a excelência universal dos humanistas. 
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Nettlau adota uma compreensão do anarquismo multifacetada. Ele acreditava que a 

riqueza do anarquismo residia na sua capacidade de se reconfigurar de acordo com 

os anseios solidários e livres de qualquer região ou indivíduo. Portanto, resultaria em 

um anarquismo que seria infinitamente multifacetado. Quando se expande o número 

de fontes para o nível internacional contando com colaborações de todos os 

continentes, essa diversidade do anarquismo se torna muito maior. Nettlau percebeu 

que as diversidades culturais do globo são intensas e que qualquer projeto único seria 

inviável no horizonte internacional. A internacionalidade das fontes ajuda a perceber 

isto. A questão é que as singularidades de cada anarquismo foram absorvidas pela 

sua concepção de anarquismo. Mas o carácter multifacetado da compreensão de 

Nettlau do anarquismo não se origina somente pelas regionalidades, pois incorporava 

as experimentações anarquistas sem restringir as autonomias24. Todos estes nuances 

do anarquismo viveriam em solidariedade mútua. Ou seja, do ponto de vista da 

produção de Nettlau, elas se complementariam, são anarquismos distintos, mas que 

se unificam em um plano maior. Sua concepção plena de anarquismo seria, portanto, 

a da união solidária de todos os anarquismos existentes em todos os lugares e em 

todas as épocas mais uma reserva para a experimentação.  

Apresentamos parcialmente o que seria essa figura Max Nettlau. Advertimos o leitor 

que uma análise com a digna extensividade da figura não foi realizada, pois seria 

necessária uma longa pesquisa que transbordaria os limites temporais estabelecidos 

para o mestrado. Obviamente trabalharemos mais na figura no decorrer da 

dissertação. O que pretendíamos até aqui é somente montar um flerte inicial entre o 

leitor e a figura de Nettlau. Assim seria reconhecida a relevância histórica de Nettlau 

e estimularia a volúpia para continuar a leitura. 

Nettlau é um autor pouco estudado. Agora que temos a importância de Nettlau 

razoavelmente apresentada, podemos nos queixar sobre os estudos sobre o ele. 

Acontece que Nettlau é muito pouco estudado. Segundo o site do IISH, sobre Nettlau 

só há os seguintes estudos: 

 
24 Isso pode ser uma pista do motivo do anarquismo ser considerado o campo político mais libertário. A 
experimentação como é uma das ferramentas que o próprio anarquismo construiu para evitar uma captura pelo 
dogmatismo. Não se trataria somente de uma relação harmônica com outras ordens, comportaria 
simultaneamente uma reserva destinada à desordem ou à experimentação.  
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• 'Biographische und bibliographische Daten von Max Nettlau, März 1940' , a 
manuscript edited by Rudolf de Jong in International Review of Social 
History Vol. 14 (1969) 444-482 

• Heiner Becker, 'Einleitung' in Max Nettlau, Geschichte der Anarchie, vol 1-
3 (Reprint Der Vorfrühling der Anarchie, 1925; Der Anarchismus von 
Proudhon bis Kropotkin, 1927; Anarchisten und Sozialrevolutionäre, 1931), 
hrsg. von Heiner Becker (Münster 1993, 1996), p. VII-XXIII; p. VII-XVI; p. 
VII-XVIII 

• Maria Hunink, 'Das Schicksal einer Bibliothek. Max Nettlau und Amsterdam ' 
in International Review of Social History Vol. 27 (1982) 4-42 

A página do IISH não notifica publicamente que há mais literatura que trata sobre 

Nettlau. Encontramos mais estudos que tratavam sobre o autor25 e não foram listados 

pela IISH. Abaixo estão eles: 

Rudolf Rocker. O herodoto da anarquia; 

BANTMAN, C. ALTEANA, B. Reassessing Transnational Turn Anarchist Syndicalist; 

Jorell Meléndez-Badillo - Max Nettlau y la construcción del imaginario anarquista latino-
americano (vídeo disponível no Youtube); 

Burazerovic, Manfred. Max Nettlau. Der lange Weg zur Freiheit ; 

Arthur Lehning. Biografia (em inglês) ; 

CORTI, A.  "La revista blanca" i el problema catala. (pequena passagem sobre o nacionalismo) 

Não há elementos suficientes que nos elucidem a motivação da incompletude da lista 

feita pelo IISH. Acreditamos que se trata de um recorte temático mesmo, tendo em 

vista que o livro de Rocker, por exemplo, é uma biografia bastante conhecida e que, 

salvo engano, o próprio instituto tem o livro em seu arquivo. Talvez seja uma ênfase 

relativa ao conteúdo dos textos. Salvo uma possível confusão, mas o texto que de 

apresentação de Nettlau disponibilizado pelo IISH foi alterado recentemente e a lista 

dos textos foi reduzida. Havia alguns escritos em destaque pelo IISH que foram 

retirados, por exemplo, um de Arthur Lehning26 que se tratava de uma pequena 

biografia de Nettlau27. Estes recortes seria mais um indício de recorte temático dos 

textos. 

 
25 Assim que esta dissertação for publicada, comunicaremos as ausências para o IISH. 
26 Historiador e anarquista. Foi responsável durante longo período pelo acervo anarquista reunido por Max 
Nettlau, após sua morte. Merece desta pelo seu trabalho com os documentos sobre o Bakunin e sobre a 
Revolução Russa. É um autor pouco estudado por lusófonos.  
27 Não encontramos em uma segunda busca pelos documentos. Mas encontramos em algum sítio virtual e em 
língua germânica. 
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Enfim, Nettlau é um autor pouco estudado, se comparado com a dimensão da sua 

obra. Não pretendemos estender o “pouco” para uma análise das obras já publicadas 

sobre Nettlau. Pelo contrário, a biografia feita por Rocker28 é de um estudo muito 

denso e relevante para aqueles que se dispõe a estudar a obra de Nettlau. Burazerovic 

foi outro que pode ter feito um estudo extenso sobre a obra de Nettlau29. Insinuamos 

somente que deveria haver mais autores discutindo os escritos de Nettlau quando 

fossem falar sobre anarquismo. Certamente, alguém que reuniu toda a vastidão de 

fontes que ele reuniu e que tem uma produção historiográfica tão rica, mereceria um 

olhar mais atento sobre suas publicações.  Pode parecer preciosismo quando 

reivindicamos a necessidade de aparecer o referenciamento em suas publicações, 

mas só a realizamos a reivindicação, pois acreditamos que as publicações de Nettlau 

podem auxiliar qualitativamente no conteúdo científico das próximas publicações. 

Há um grande dilema nesta dissertação de mestrado. Gostaríamos de apresentar as 

discussões mais recentes sobre o anarquismo espanhol, as diversas correntes 

historiográficas do anarquismo, enfim, pluralizar o entendimento de anarquismo no 

Brasil apresentando discussões diferentes da que estamos costumeiramente 

acostumados aqui30. Entretanto, preferimos dar ênfase aos escritos de Nettlau. 

Tínhamos a plena certeza que não conseguiríamos fazer uma análise destes nuances 

da produção historiográfica com a digna qualidade que ela merece. Porém, o que foi 

mais decisivo, é que preferimos dar prioridade às fontes que nos dispusemos analisar. 

Em termos práticos, as publicações de Nettlau na LRB. O recorte temático de Nettlau 

facilitou isso. 

O trabalho historiográfico feito por Nettlau facilita o desenvolvimento desta 

dissertação. É que sua própria prática de liberação o lança em um campo que se 

produz uma mediação entre o leitor e o momento que Nettlau vivia, seguindo o recorte 

dado na pesquisa. Ou seja, sua produção historiográfica do anarquismo abriria campo 

para a formação de dispositivos de mediação entre o leitor e o momento que Nettlau 

vivia. Isso devido sua produção percorrer toda a trajetória dos impulsos libertários 

 
28 Rocker é um anarquista alemão pouco estudado no Brasil. Desconheço estudos aprofundados sobre ele. Mas 
afirmamos que Chomsky o citava como referência nas suas análises históricas sobre o anarquismo. 
29 Infelizmente ainda não temos a digna afinidade com o alemão para um contanto mais próximo com a obra. 
30 Ver livro de historiografia do anarquismo espanhol. Neste texto há uma análise da produção historiográfica do 
anarquismo espanhol e uma separação em três ondas historiográficas. No Brasil, ao que parece, somente uma 
das ondas são amplamente discutidas. 
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mais primários até sua formação contemporânea a ele mesmo. Isso permite que esta 

dissertação consiga enfatizar os escritos de Nettlau. A volúpia intelectual do leitor deve 

estar muito mais sedenta pelo austríaco que por minhas interpretações da história do 

anarquismo. O propósito da dissertação é assumir um carácter, neste momento, mais 

descritivo da produção historiográfica de Nettlau sobre o anarquismo. Quando 

acharmos pertinente e tivermos certa afinidade, faremos alguns paralelos com outros 

autores que discutem o mesmo tema, porém a grande ênfase será apresentar os 

textos de Nettlau sobre a história do anarquismo. 

Falar em dificuldades de uma dissertação é falar o óbvio, vamos pontuar somente as 

necessidades específicas da pesquisa. A primeira, dita acima, trata-se da pouca 

quantidade de comentários sobre o objeto enfatizado. A segunda dificuldade diz 

respeito aos entraves linguísticos. A terceira é sobre a extensão dos seus escritos. A 

quarta diz respeito sobre do tipo de texto que a fonte proporciona. A quinta trata dos 

os aspectos geográficos da pesquisa e a dificuldade que isso gera para a 

acessibilidade dos materiais disponíveis unicamente em formato físico. Falemos 

brevemente abaixo sobre cada uma e das soluções adotadas.  

Os comentários sobre Nettlau são, quantitativamente, poucos. No início da pesquisa, 

foi considerado no seu aspecto positivo, posteriormente a pesquisa sentiu a 

dificuldade deste tipo de trabalho. Evidentemente o trabalho não sai plenamente 

prejudicado com isto, porém gera um desconforto para a pesquisa de mestrado 

produzir afirmações sem o razoável amparo em comentários. Em outros termos, 

inicialmente, os locus interpretativos existentes na extensividade do objeto foram 

interpretados como um potencial irredutível da pesquisa. Entretanto, a necessidade 

de desdobrar a pesquisa em resultados e que estes se articulem, de alguma forma, 

com o interesse da comunidade científica evidenciou a dificuldade do ônus do 

empreendimento. Tal situação foi contornada com a tentativa de dar um tom mais 

descritivo a dissertação, até como forma de evitar algum descolamento inconsciente 

da fonte. 

Entraves linguísticos diz respeito a vários sentidos. O principal é que a maioria das 

publicações são traduzidas por Ferdinand Alaiz. O serviço de tradução, por si só, já 

merece atenção especial do trabalho científico. Entretanto há acusações de certas 

distorções de Alaiz no seu processo de tradução. As acusações devem ser analisadas 

com muita cautela. Nettlau era um poliglota que dominava inúmeras línguas, o 
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espanhol certamente entra nesta rol. Chamar-se-ia a atenção para o fato que ele 

saberia das barreiras que a própria língua impõe devido seu doutoramento e, 

simultaneamente, tinha domínio suficiente para consultar a LRB e averiguar a 

seriedade da tradução. Foram mais de dez anos de publicação, certamente, os 

desvios seriam questionados. Entretanto sua situação econômica durante o entre 

guerras pode ter o forçado a aceitar muitas coisas. A situação deveria ser melhor 

analisada31 para um parecer mais definitivo. Há entraves de segunda ordem que 

obstaculizam o contato do pesquisador tanto com as obras sobre Nettlau como com a 

possibilidade de comparação dos textos do próprio autor. Isto é, Nettlau escrevia 

originalmente no alemão32 e grande parte das suas obras estão nesta língua, assim 

como seus comentadores33 e das obras que ele cita, muitas vezes pouco traduzidas 

e de acesso somente pela via material. Este entrave não foi possível sanar durante 

esta pesquisa, apenas se iniciou um investimento em conhecimento mais amplo em 

línguas.      

A extensão da sua obra se constitui um entrave para uma pesquisa de mestrado. 

Nettlau faz um recorte temático que abarca todo o universo libertário de todos os 

tempos. Embora isso ateste a grandeza intelectual de Nettlau, para um pesquisador 

em formação isto dificulta a crítica das fontes por ele utilizada. É uma dificuldade 

imensa consultar as fontes citadas para checar a plausibilidade da interpretação34. Em 

termos práticos, são citações que saem da Grécia antiga e atingem a 

contemporaneidade de Nettlau. Um recorte temático tão amplo faz da pesquisa algo 

difícil de acompanhar e muitas vezes é a aceitar a suposta boa-fé do autor. Isto 

também amplia as fontes para o leque internacional. É preciso, não só ser poliglota, 

mas estar disposto a se aventurar em arquivos de diversos países. Neste entrave, a 

solução foi a de conversar com especialistas de áreas distintas, pessoas que 

 
31 O IISH disponibiliza uma série de cartas pessoais que Nettlau recebeu durante longo tempo de sua vida. Talvez 
nestas cartas estariam a resposta. Encontram-se no sítio virtual do IISH na secção que chamam de “Max Nettlau 
Papers”. 
32 Notificamos o leitor que não temos domínio ainda da língua. 
33 Rocker foi traduzido para o espanhol, o que facilita a diversidade da pesquisa. Porém a grande parte dos 
comentadores estão disponíveis somente em uma única língua. Isto exige que o pesquisador amplie o número 
de línguas conhecidas.  
34 Isso quando não se trata de uma fonte rara ou de disponível apenas em outros países. 
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possuíam afinidade com determinados temas para testar a plausibilidade das 

interpretações35 dadas por Nettlau. 

O quarto entrave trata do tipo de textos que foram analisados. São os escritos de 

Nettlau publicados pela LRB. A extensão dos escritos varia entre três a oito páginas e 

possuem uma linguagem mais direta36. Poucas vezes Nettlau apresentava seus 

referenciais teóricos e metodológicos, sua preocupação sempre esteve muito mais em 

apresentar as fontes empíricas e com certa brevidade. A própria elasticidade da sua 

obra o compelia para um estudo mais direto, pensando que havia necessidade de 

produzir escritos em poucas páginas. Evidentemente, se ele fosse se prender nas 

discussões teóricas ou metodológicas dos seus textos, ele não conseguiria 

desenvolver nada além. A solução encontrada foi se reter aos poucos autores que ele 

citava explicitamente.  

O quarto se trata da localidade própria da pesquisa. Uma pesquisa sobre um autor 

austríaco que publicava em uma revista a Espanha feita no Brasil certamente encontra 

alguns problemas. Há uma boa quantidade de obras que são encontradas no 

português sobre a Espanha, mas a quantidade na Espanha é infinitamente maior. O 

problema se torna ainda maior quando os grandes referenciais37 só é possível 

encontrar na Espanha. Não podemos negar que há um acervo digital imenso e que 

facilitou a pesquisa imensamente.  A pesquisa contou com a sorte de descobrir a 

imensa simpatia do grupo editorial Fundación Anselmo Lorenzo que a facilitou de 

forma única a acessibilidade de alguns livros importantes que não estavam 

disponíveis digitalmente. Essas foram algumas das formas de contornar o problema 

de acessibilidade geográfica. 

Neste momento da dissertação será feita um exercício de levantamento histórico para 

a pesquisa e suas fontes se tornarem inteligíveis. Para a sorte da pesquisa a própria 

fonte mostra sua historicidade própria38, embora com um recorte muito mais extenso. 

Pretendemos restringir esta parte do texto à historicidade própria do recorte dado às 

 
35 Nunca foi considerada absurda as interpretações de Nettlau. Certamente alguns se opuseram a determinadas 
interpretações, mas nunca de considerarem absurdas. Cabe dizer que muitas fontes de Nettlau são pouco 
conhecidas nos dias de hoje. 
36 Algumas vezes Nettlau expõe seu desconforto em ser um dos que mais gasta página da revista. Levando-nos à 
hipótese que a revista o pressionava em relação à quantidade  
37 LITVACK, por exemplo. 
38 Isso ficará mais claro no decorrer do último capítulo.  
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fontes, ou seja, abordar sobre aquilo participa da trajetória histórica do recorte 

realizado. Será seguido o padrão de História feita por Nettlau durante todos os seus 

textos. A forma que encontramos de harmonizar sua longa produção em um pequeno 

texto foi o dividir em dois momentos, uma história do anarquismo e uma história dos 

anarquistas. Vale explicitar que o foco central é a historiografia de Nettlau. 

Os textos utilizados são as publicações de Nettlau na LRB. Todo o acervo foi obtido 

no site da Hemeroteca Digital da Espanha que disponibilizam gratuito e publicamente 

quase todos os números do periódico39. As publicações de Nettlau na LRB percorrem 

os dois momentos da revista40 desde seu primeiro texto publicado até o último. São 

um total de pouco mais de duzentas publicações analisadas que se encontram 

listadas em anexo no fim da dissertação. Evidentemente, neste momento da 

dissertação, só serão apresentadas as partes dos textos que falam sobre a história do 

anarquismo41. Nossas fontes são nosso referencial.  

Sabemos dos problemas que passam nesse campo da utilização de fonte como 

referencial. A necessidade de produzir uma ponte histórica entre o leitor e a fonte 

compele a este texto. A produção de Nettlau supre esta necessidade com 

razoabilidade. Nossa grande pretensão é demonstrar a produção historiográfica de 

Nettlau e que, por sorte, a exigência do leitor será atendida concomitantemente. Uma 

economia de linhas. Evidentemente, naquilo que for possível, será feita comparações 

ou complementações. No fim do texto, por motivações puramente lúdica, está 

reservado um espaço à uma miscelânea historiográfica que detalhará melhor a 

atmosfera cultural espanhola pré-guerra civil de 1936. 

Nettlau produz uma história das origens do pensamento libertário até os dias dele. 

Seu recorte é temático e abarca um longo período que vai desde o chamado 

anarquistas da antiguidade até o período das suas publicações. Nesse caminho ele 

percorre por alguns autores e movimentos que ele considera como libertário. Por fim, 

discute o anarquismo com toda sua formação integral e bem consolidada. Suas 

 
39 Não saberíamos falar precisamente quantos números estão ausentes no site. Mas podemos afirmar que seria 
algo superior a noventa por cento da totalidade da revista. Aproveitamos para deixar o agradecimento à 
Hemeroteca digital da Espanha. 
40 1º de 1898 até 1905 e o 2ª de 1924 até 1936. 
41 Não podemos deixar de evidenciar, novamente, que Nettlau escreveu sobre outros temas além da história do 
anarquismo e que foram publicados na LRB. 
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narrativas se divide em dois caminhos, o da história do anarquismo e a dos 

anarquistas. Seguiremos está estrutura de narrativa. 

Avisamos o leitor que o momento em que serão expostos os fundamentos e as 

relações que Nettlau faz para chegar a determinadas afirmações. Por ora, o leitor 

precisa se contentar com as afirmações de Nettlau. O esforço crítico foi reservado 

para a posterioridade do texto. 

É preciso fazer o adendo da impossibilidade de trabalhar toda a historiografia que 

Nettlau apresenta nas suas publicações. Trata-se, em alguns momentos, de escritos 

que tratam sobre o mesmo tema. Por exemplo, Nettlau narra várias vezes a história 

do anarquismo espanhol. O que trabalharemos são suas últimas teses. 

Estes escritos com temas repetidos são justificados por dois motivos: 1 – a 

documentação do movimento anarquista ainda está em formação. Não se pode 

esquecer que Nettlau é quem reúne grande parte do acervo de documentação 

anarquista que, até seu empreendimento, estava disperso entre um número grande 

de militantes ou pessoas próximas dos militantes. Portanto, os documentos vão 

aparecendo42 e suas narrativas se adaptam à documentação; 2 – Nettlau estava 

sempre aprimorando seu conhecimento. Ele mesmo nunca acreditou em uma 

narrativa fechada, perfeita, pelo contrário, acreditava que não existia narrativas 

definitivas43. Ou seja, desde o início do seu empreendimento historiográfico, Nettlau 

nunca deixou de buscar novas fontes, novos relatos, novos autores, por exemplo, para 

enriquecer sua obra. Isto coloca assegura uma obra em movimento, não estática 

como estratégia de romper com os dogmas. 

Nettlau produziu obras que ele mesmo superou, mas que são riquíssimas. Há todo 

um conjunto de textos que são intensamente ricos para a História do anarquismo. Esta 

dissertação destacará dois desses conjuntos. “La idea anarquista, su pasado, su 

porvenir” e “Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España”. Mas o foco 

será os últimos textos de Nettlau, que são produzidos a partir de um acesso à um 

maior número de fontes e sua grande tese dos três periódos sobre a História do 

anarquismo estaria formulada. A dissertação não apresentará uma história da 

 
42 É tão notório esse aparecimento de novas fontes que alguns escritos de Nettlau na LRB tratam apenas de 
relatar essa nova documentação. Ver: NETTLAU, 01/05/1926 
43 NETTLAU 
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evolução da produção de Nettlau publicada na LRB. Tal recorte exigiria um capítulo 

específico. A dissertação se limita a balizar a narrativa histórica do anarquismo 

produzida por Nettlau na maturidade de sua produção. Ou seja, apenas será 

apresentado elementos que coadunam de alguma forma com o recorte estabelecido 

pela pesquisa. Em outros termos, uma breve descrição dos últimos escritos 

publicados na LRB de Nettlau sobre a História do anarquismo. 

“La anarquia, su pasado e su porvenir” se trata de um dos conjuntos de escritos mais 

densos de Nettlau. A publicação desse conjunto de escritos vai de 15/06/1924 até 

15/11/1925. Somam um total de quatorze partes (algumas divididas em mais partes). 

Nettlau aborda toda a história libertária desde os primórdios da civilização até os dias 

das suas publicações. Há que se evidenciar que Nettlau cita uma larga quantidade de 

personagens, obras e escritos de diversos lugares do globo. Neste conjunto de 

escritos Nettlau evidencia a formação histórica, a diversidade e proximidade de 

projetos e perspectivas. Produz-se uma história da pulsão libertária até a constituição 

de um feixe de relações que resultaria no anarquismo moderno. Tal empreendimento 

lança o anarquismo em um horizonte infinitamente matizado. Nettlau, assim, elucida, 

com uma grande quantidade de fontes, um anarquismo que não é fruto de uma única 

fonte ou de algum programa ou da imaginação de algum gênio. Pelo contrário, Nettlau 

pretende, assim, demonstrar como o anarquismo é mais colorido e rico, portanto, com 

maior número de adesão, quanto mais matizado e complexo for. 

Não abordaremos com a justa dignidade este conjunto de textos. Porém é importante 

evidenciar que é um trabalho importante de Nettlau que foi publicado pela LRB. Esta 

dissertação comparará, citará, ou notificará este conjunto sempre que a ocasião 

permitir. O empreendimento de enfatizar os textos finais de Nettlau ainda será 

mantido. Isso só não impede de soltarmos notas sobre outros textos, assim como será 

feito com o “Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España”. 

O “Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España’ é um conjunto de textos 

que trata da história do anarquismo espanhol. A publicação desse conjunto de escritos 

vai de 01/09/1928 até 01/05/1929. Inicia-se, não se sabe se por coincidência ou não, 

após uma visita de Nettlau à Catalunha44. Somam um total de oito partes. É um 

 
44 Sabemos da visita, pois o conjunto de textos é antecedido por um texto que Nettlau afirma ter chegado de 
uma visita à Catalunha. Ver: Impressiones de Nettlau sobre a Catalunha. 
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conjunto de textos que apresenta uma quantidade imensa de fontes do movimento 

libertário espanhol de pré-Alianza/AIT até a data da publicação do texto.   Há uma 

análise de periódicos, atas de organizações e livros (traduções e escritos) que 

circulavam na Espanha. É impressionante quando vemos a narrativa de Nettlau, pois 

há um acúmulo tão grande de fontes em sua obra que o permite dizer que em tal 

período a Espanha só possuía uma quantidade x de periódicos libertários e isto ser 

acompanhado de uma boa recepção pela comunidade que estudava o tema. É preciso 

destacar que Nettlau era quem reunia praticamente toda a documentação do 

movimento libertário de quase todos os países da Europa e de alguns países de outros 

continentes. O que assegura o adjetivo “interessante” para este conjunto é sua 

capacidade de aproximar o leitor do cotidiano das organizações libertárias do período 

analisado. Nettlau estava impressionado pela Espanha e a considerou como uma 

reserva de humanidade no Globo. Nettlau chegou a produzir outras obras sobre o 

anarquismo espanhol, porém somente esta chegou a ser publicada correntemente 

pela LRB. 

 Há outros conjuntos de textos que se aproximam dos dois acima, entretanto não 

levam um mesmo nome. Aparentemente Nettlau utilizou da mesma estratégia dos dois 

conjuntos, porém atribui outro nome para cada texto que seria publicado em números 

diferentes da LRB. São textos que dissertam sobre o anarquismo em países diferentes 

que seguem um mesmo recorte. O que Nettlau visava explicar as diferenças na 

história do anarquismo em cada país. O conjunto ao qual nos referimos aqui se inicia 

em junho de 1934 e se encerra em 9 de novembro do mesmo ano. São um total de 

treze textos. O conjunto se inicia com o “Origen, apogeo y decadencia del socialismo 

en Inglaterra” e se encerra com o “Tendencias autoritarias y libertarias en los países 

eslavos”. Neste conjunto de narrativas sobre a história libertária de alguns países, 

Nettlau discorre sobre: Inglaterra, França, EUA, Itália, Suíça, Escandinávia, Bélgica, 

Holanda e países eslavos. São países que, de alguma forma, marcaram a história 

mundial do anarquismo. A Espanha não é abordada, certamente, devido aos inúmeros 

pequenos textos que Nettlau publica na LRB. Não seria prudente estender a 

discussão, pois causaria uma fuga do recorte estabelecido. 

Estes são compilados de história do anarquismo mais gerais, porém há conjuntos que 

retratam personagens do anarquismo. Bakunin, Kropotkin, Reclus e Malatesta são os 

que mais possuem textos destinados à produção de pequenas biografias, análises 
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das existentes, análise das novas documentações que apareciam ou dos escritos. O 

tema será estendido no momento oportuno.  

Existe uma possibilidade de Nettlau aproveitar um recurso de Kropotikin em produzir 

pequenos textos para publicar em periódicos que somados resultariam em livros. 

Pode-se notar essa constatação no seguinte trecho “el método de Korpotkin era el de 

trazar um plan para uma serie de artículos y en seguida elaborarlos uno a uno, 

dandoles para el periódico o la revista em que aprecieran um carácter de actualidad 

de existência y de interés própios a cada articulo aislado” (NETTLAU, 01/06/1927). 

Portanto, há a possibilidade de existirem livros prontos que não foram devidamente 

publicados45. 

A grande tese de Nettlau sobre a história do anarquismo é a divisão em três momentos 

relevantes. Sua ênfase nesta separação está nos momentos de afirmação coletiva da 

concepção. Isto não o impede de considerar dois elementos importantes da história 

do anarquismo: 1 – os anarquistas escassos; 2 – os libertários que contribuíram para 

a formação do anarquismo moderno. Será utilizado, principalmente, dois textos de 

Nettlau para apresentar sua narrativa histórica: “Las fuentes del ideal anarquista: 

(Esbozo histórico)” e “Tres períodos relevantes del anarquismo mundial”. Quando a 

ocasião permitir, faremos paralelos e citações de outros textos. Ou seja, o que faremos 

é um pequeno esboço da narrativa de Nettlau sobre o anarquismo dos primórdios ao 

anarquismo como afirmação coletiva e, posteriormente, da divisão feita do anarquismo 

como afirmação coletiva. Sempre que possível, soltaremos adendos de outros textos 

publicados na LRB. 

Para começar a explanar a narrativa histórica é preciso evidenciar a compreensão a-

centrada de Nettlau sobre o anarquismo. Vamos começar com suas palavras e depois 

explicaremos nosso entendimento. Para Nettlau: 

Nuestra idea no se muestra sólo en sistema elaborado, claro está; aparece como tendencia, 
como impulso que penetra tanto la vida de un hombre como la obra de un artista. Los hombres 
que le han dado así un puesto permanente en las obras que sobreviven a través de las 
edades, comienzan en esa época. No se encuentran sumarios de la anarquía en esos libros 
como en un pequeño folleto de propaganda, pero se encuentran resplandores, chispas, 

 
45 Tal hipótese exigiria uma investigação curta, mas própria. Os prazos estabelecidos pelo mestrado não 
permitiram tal investigação. Uma afirmação cientificamente fundamentada exigiria uma análise da 
documentação íntima de Nettlau disponibilizada pelo IISH – o que não foi realizado.  Independente das reais 
intenções de Nettlau, há possíveis livros “inéditos” prontos para a publicação, se somarmos os textos. 
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pequeñas fuentes, mil vías, por las cuales el espíritu libertario del autor sabe obrar sobre 
nosotros. (La idea – X (continuación))  

Aqui há uma ponderação importante de Nettlau que nos levanta um questionamento 

sobre o que seria o surgimento do anarquismo. A concepção ácrata por sua força 

libertária inerente impediria uma concepção centrada em seu aparecimento. 

Inicialmente seria incoerente pensar o anarquismo como fruto dos conceitos 

formalizados pelos dispositivos do Estado. Não se pode pensar o anarquismo, por 

exemplo, formalizado em sua plenitude pelo poder judiciário. Nesse sentido, tudo que 

o poder hierárquico chamou de anarquia pode ser descartado para a compreensão 

razoável do que é anarquismo. Não há nenhum dispositivo de autorização do uso do 

conceito, nem mesmo organismos coletivos poderiam ter este poder. Em uma outra 

camada, mais com a mesma importância, anarquismo não pode ser pensado como 

fruto de um único escrito ou programa. Uma inauguração desta natureza resultaria na 

construção de dogmas. E o combate à “bíblias” e seus sucedâneos foi presente em 

toda a história libertária. A própria noção de liberdade do anarquismo impediria a 

aceitação de programas que se impusessem em todos os lugares e em todos os 

tempos. Em outro caminho, a negação radical de tudo que existe resultaria somente 

no suicídio, que, no seu sentido puro, nunca foi sinônimo de anarquia. Por fim, a 

autoproclamação seria uma boa pista, entretanto estaria subordinada à uma boa 

compreensão do conceito pelo (s) anunciante (s). Isto implicaria em problemas como 

a omissão do uso do conceito e dos abusos do conceito.  Nettlau busca a solução por 

outra via. 

Nettlau soluciona o problema estabelecendo um feixe de relações necessário para a 

categorização. Cabe dizer que se trata de um feixe de relações que se mantém 

continuamente em aberto e é infinitamente matizado. Inicia-se com o desejo 

desinteressado por liberdade integral46. O tempo e as experiências humanas vão 

somando novos elementos a este feixe47. Outro esclarecimento se faz necessário, o 

desejo é utilizado como um instinto48 que vai se refinando com o uso da razão. Seria 

 
46 Falaremos sobre o sentido de liberdade para o anarquismo mais à frente. 
47 Esta seria, como veremos no desenvolver da dissertação, a motivação da separação entre o anarquismo antigo 
e o moderno. 
48 Pode-se pensar em pulsão. Nettlau estava por dentro das discussões elaboradas por Freud (01/01/1928). 
Enfim, o que queremos é que a vontade por liberdade integral estaria presente em todos os seres humanos, para 
Nettlau, e que o processo civilizatório complexificaria esta vontade. Ao mesmo tempo que não se trataria de 
dizer que todos são anarquistas por instinto. Nettlau dizia que “o racionamento que pode eleger a ação e o 
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somente com o pensamento e a filosofia que se poderia desejar a liberdade integral. 

Falar em liberdade integral é, automaticamente, pensar em uma liberdade que está 

infinitamente matizada, que se adequa às singularidades, ou seja, que não se impõe 

arbitrariamente e de forma uniformizante. 

É mister não confundir o desejo por liberdade com o desejo por liberdade integral. 

Embora a divisão pareça óbvia, isso se desdobra em uma separação importante para 

a narrativa de Nettlau, que é a entre o libertário e o anarquista. O simples desejo por 

liberdade não lança ninguém no terreno do anarquismo. Embora muitas vezes o 

libertário fosse tratado como um aliado em potencial ou alguém que colaborou com a 

formação da concepção anarquista, isto nos impede de considerar, por exemplo, 

Adam Smith como anarquista do seu tempo, mas, seguindo a distinção, seria legítimo 

categorizar como um libertário. Em outras palavras, um anarquista é um libertário, 

mas um libertário não é necessariamente um anarquista. Vale ressaltar que esta 

distinção não legitima, de forma alguma, uma exclusão entre concepções distintas do 

desejo de liberdade integral. A propriedade do desejo é a abertura, mas, mais que 

isto, “liberdade integral” é algo altamente relativo e susceptível a infinitas 

singularidades. 

Após estes esclarecimentos é possível apresentar a narrativa de Nettlau com a digna 

seriedade. Será iniciado com os anarquistas antigos, os esforços libertários até 

estabelecimento de um vasto programa que seria o anarquismo moderno. Avisamos 

o leitor que algumas lacunas ficarão abertas, algumas por vontade do recorte, mas 

que permitem a livre penetração. Outras para provocar a ânsia, mas que serão 

respondidas no último capítulo. 

A Grécia antiga seria o lugar onde se poderia encontrar os primeiros relatos de desejo 

por liberdade integral. Nettlau não está afirmando que ali se encontra o berço ou a 

origem do anarquismo, trata-se de documentações existentes. O austríaco entendia 

que a força autoritária não conservava ou destruía fontes do tipo libertárias. Citando o 

próprio: 

Los filósofos autoritarios, en cambio, han gozado del privilegio de entregar sus obras a la 
posteridad. Los que entonces y hoy se reconocen como no conformistas y heterodoxos, no 

 
caminho das considerações gerais. O instinto e o costume não conheciam esta distinção”. (Ver: Las fuentes del 
ideal anarquista) 
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tienen tanta boga porque los herejes están en pugna con la sociedad de todas las épocas, tan 
burguesas en tiempos lejanos como hoy. (NETTLAU, 15/11/1931) 

Tendo claro que o que Nettlau está analisando são relatos existentes49, há um 

segundo elemento da sua interpretação sobre estes primórdios da vida libertária. A 

“audácia” de pensar com a liberdade é algo que acontece, simultaneamente, em 

diversos lugares do globo. Nettlau diz:  

No faltan hombres de potencia intelectual normal que se atreven a pensar con libertad. Son 
los primeros filósofos que nacen en los confines de Oriente y de Europa, en Grecia y en las 
islas, hasta en Asia Menor y en las Repúblicas griegas después (NETTLAU, 15/11/1931) 

Com as duas premissas apresentadas, podemos voltar a afirmação inicial que é na 

Grécia antiga que seria encontrado os primeiros relatos de liberdade integral. É 

importante dizer que o anarquismo, neste momento, é algo escasso, pouco difundido. 

São pouquíssimas pessoas que reivindicam um sentimento de liberdade integral, tão 

poucas que o sentimento transmitido por Nettlau é que se pode nomear todos ou 

quase todos. Entre os filósofos gregos os que reivindicaram a liberdade anarquistas 

são: “Aristipo, Antifón, Zenón y outras figuras independientes con sus discípulos” 

NETTLAU, 15/11/1931). Nettlau parece se referir aos estóicos, ao Epicuro50 entre 

outros que seriam difíceis definir com precisão. Estes seriam os que foram 

considerados como anarquistas por Nettlau na antiguidade. 

Nettlau considera a existência de um anarquismo na antiguidade devido à similaridade 

de compreensões do conceito de liberdade com o que seria o anarquismo moderno. 

Não se sabe dizer ao certo que tipo de relação aqui está sendo estabelecida. Pode-

se pensar em duas hipóteses. Ou Nettlau produz uma projeção de um anarquismo de 

seu tempo para os gregos. Ou, uma hipótese muito plausível, os anarquistas 

modernos se inspiraram nos textos destes filósofos para elaborar sua noção de 

liberdade51. Nettlau nos dá algumas pistas sobre esta relação anarquismo e 

 
49 Há que se pontuar que são relatos existentes e que o acesso por Nettlau foi permitido. 
50 Inferimos tal questão por: 1 – motivações óbvias, Zenón é um dos fundadores do estoicismo grego e seus 
discípulos se filiavam à escola Estóica. 2 – o Epicuro foi bastante estudado por grupos revolucionários no período 
que Nettlau escreve. Han Ryner é um dos pesquisadores sobre o grego e sobre o estoicismo.  
51 Han Ryner se aproximava muito de alguns filósofos gregos, Urales no seu “Evolución de la filosofia española” 
afirmava sua disposição com estes filósofos. Enfim, os escritos destes gregos antigos estavam, de fato, presente 
na literatura anarquista do período. Entretanto a referenciação em determinados filósofos gregos é uma tradição 
que antecederia muito o anarquismo moderno. Os iluministas como, por exemplo, Rousseau e Kant já citavam 
os filósofos gregos que serão, posteriormente, defendidos pelos anarquistas; Marx produz sua tese de doutorado 
sobre Epicuro e Demócrito e é bastante elogiada por Nettlau. Enfim, parece haver uma tradição política/filosófica 
que se relaciona abertamente com estes mesmos filósofos. Poder-se-ia pensar em duas escolas da modernidade, 
uma que vem de base platônica que resultaria no humanismo florentino (Ver: SKINNER) e uma tradição crítica à 
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“anarquistas antigos”. Aparentemente ele acreditava que os ditos anarquistas 

modernos se inspiraram nas escolas libertárias da Grécia antiga. Diz: 

Con el pensamiento, con la filosofía primitiva se inició en verdad la gran era histórica por los 
hombres que para perfeccionar aquel pensamiento crearon un conjunto de concepciones 
estables, de tradiciones que no se pierden al correr del tiempo creando una trabazón, una 
memoria digna de perdurar (NETTLAU, 15/11/1931) 

As concepções estáveis conseguiriam se manter no decorrer do tempo. Nettlau está 

nos dizendo, em outras palavras, que o tempo não é capaz de dizimar grandes ideias 

ou escolas. Relembrando uma citação um pouco acima, o poder autoritário seria 

capaz de fragmentar, destruir partes, dificultar a circulação, impedir possíveis 

traduções ou rarear as ideias, mas nunca conseguiria extinguir sua existência. 

Podemos exemplificar isto pela narrativa do rendimento da ideia libertária em Roma e 

seu aparecimento intenso e completo somente na modernidade52. Deduziríamos que 

Nettlau insinua, nesse sentido, que a noção de liberdade das escolas libertárias da 

Grécia antigo servira como uma memória para os anarquistas modernos. Memória é 

algo que pode orientar as ações, no caso específico, a noção de liberdade, de infinitas 

formas. Esta orientação pode variar em intensidade, o grupo, o personagem ou o 

coletivo podem se orientar com mais ou menos intensidade nas obras libertárias 

clássicas. Ou seja, a leitura que o anarquismo moderno deu destes escritos seriam 

altamente fluídas, mas isto não impede sua relação. Evidenciamos, novamente, que 

Nettlau estabelece singularidades entre os anarquismos das diversas épocas e 

regiões. O anarquismo, para ele, é infinitamente matizado. Pensar anarquismo seria 

pensar em singularidade, segundo Nettlau53. 

Nettlau acredita que a liberdade defendida pelas escolas libertárias da Grécia antigo 

realmente alcançava a plena emancipação humana. Tal afirmação exige que Nettlau 

nos apresente sua compreensão da noção de liberdade dos antigos, segue abaixo: 

En contradicción con tales ideas acomodaticias, algunos pensadores afirmaran sus 
convicciones de libertad para todos, declarando la inutilidad y el perjuicio de las trabas contra 
la libertad del individuo y de la masa.  
Emancipado el pensamiento de la rutina y de la vulgaridad, los hombres ponían en entredicho 
el impulso de quienes les dominaban virtualmente con la tiranía política, con la exploración 
material y la servidumbre intelectual, con la religión y la filosofía del Estado y de la autoridad. 

 
modernidade que se filiaria ao estoicismo e epicurismo, por exemplo. Para tal afirmação seria preciso aprofundar 
mais sobre estes debates, o que não foi possível. 
52 Em breve falaremos mais sobre isso. 
53 No último capítulo falaremos mais sobre isso. 
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La libertad no era corriente poderosa, pero sí afirmación audaz, tantas y tantas veces 
reprimida pero en realidad incontenible. (NETTLAU, 15/11/1931) 

Nettlau não nos demonstra o caminho que percorre para chegar a tal conclusão. Aqui 

se coloca uma dificuldade imensa para qualquer inferência, pois há uma conclusão 

pronta que não nos demonstra sua fundamentação. Nettlau não publica nenhum 

texto54 que trata com a digna extensivamente suas análises dos textos clássicos que 

ele classificou como anarquista. Lacunas do tipo quais textos falam isso, se se trata 

de uma dedução do próprio Nettlau ou se os antigos evidenciavam esta noção de 

liberdade. Não há um questionamento da responsabilidade científica do austríaco, 

mas destaques de questões que ficam em abertas nas análises publicadas por 

Nettlau. A solução para tal problema seria consultar os fichamentos, outras obras além 

das publicadas pela LRB, cartas e comparações com outros anarquistas. Infelizmente 

o procedimento não foi feito por falta de tempo. Esta pesquisa deixará em aberta a 

questão. 

Embora não será apresentado o caminho que levou Nettlau à noção de liberdade do 

antigos apresentada, esta é uma noção de liberdade semelhante com a que ele 

apresenta do anarquismo moderno. Evidentemente, com o passar do tempo essa 

noção de liberdade agrega novos elementos e a massificação da concepção força o 

surgimento de mais matizes anarquistas e exige que novas demandas sejam 

solucionadas. Isso não implicaria em um abandono de um projeto de liberdade inicial. 

Será apresentado, no último capítulo, o feixe de relações do anarquismo moderno e, 

consequentemente, será possível notar que o projeto de liberdade defendido por 

Nettlau e por parte dos antigos são semelhantes. Ou seja, um pensamento livre que 

impede a exploração política, material e intelectual.  

O anarquismo antigo se encerraria com Alexandre e a hegemonia do império romano.  

Nettlau, de forma bem peculiar, acredita que a liberdade sucumbiu em orgias 

autoritárias de Alexandre e Roma teria perpetuado o papado. Neste período, a 

liberdade estaria rendida pelo autoritarismo. Para Nettlau, “Roma represento siempre 

el triunfo de la fuerza bruta” (NETTLAU, 15/11/1931). Aparentemente, as concepções 

livres da antiguidade não passaram os limites dos escritos em livros e de discursos de 

escassos filósofos. Segundo Nettlau, “Las Repúblicas griegas sufrieron el yugo 

macedónico y posteriormente el romano antes de que ni siquiera una parte mínima de 

 
54 Ou, se publica, não tivemos acesso por enquanto. 
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las audaces concepciones libres tuviera realización” (NETTLAU, 15/11/1931). Sendo 

assim, após a dominação das Repúblicas gregas, a liberdade integral defendida por 

alguns audazes entraria em estado vegetativo e só retornaria em alguns séculos 

posteriores. 

Daqui e por muitos séculos só seria possível falar em forças libertárias. A liberdade 

integral, assim como a ciência e a arte viveriam em estado vegetativo. Isso não implica 

que elas não produzissem efeitos nas coisas. Seriam efeitos sutis, débeis, sem uma 

intensidade própria que produzisse rupturas autenticamente anarquistas. É que 

Nettlau acredita que Roma55 representou um fator de violência desenfreada que 

resultou caindo aos pés dos poderosos. Bizâncio seria um ambiente viciado que 

atrofiaria a força libertária. Isso permite uma interpretação de disputas entre forças. 

Embora a força libertária estaria brutalmente enfraquecida, ela não seria nula ou 

inexistente. Poderia pensar que Nettlau, no seu entendimento histórico, entende que 

a força libertária perdesse, com a adversidade do momento, sua intensidade para pôr 

as coisas em movimento. Mas que essa força nunca teria deixado de existir, por mais 

atrofiada que estivesse. Sintomaticamente, não se trata de uma leitura esquemática 

de regimes puramente autoritários ou viciados contra regimes puramente libertários56. 

O que é legítimo pensar da interpretação de Nettlau é um atrofiamento das forças 

libertárias e da redução dos seus efeitos práticos. Vamos para o desenrolar da sua 

análise. 

A ausência de uma força motriz libertária intensa não impediria que efeitos libertários 

fossem produzidos em Roma e pela Idade Média. O que Nettlau percebe é que até 

nas ocasiões mais adversas para o esforço, este conseguiria se manter vivo pela 

transmissão de débeis manifestações que não produziriam rupturas catastróficas. Há 

três exemplos que ele apresenta no texto “Las fuentes del ideal anarquista: (Esbozo 

histórico) ” para demonstrar estas manifestações do esforço libertário. Aproveitaremos 

para soltar uma nota de um outro texto para complementar sua interpretação. A 

 
55 A disputa por uma leitura sobre o papel político de Roma foi tema de longos debates após o renascentismo. 
(Ver: SKINNER). Caberia uma pesquisa que comparasse estas leituras sobre Roma antiga e a dada pelos 
anarquistas. 
56 Como mostraremos, Nettlau tinha muitas suspeitas sobre pensamentos maniqueístas do tipo “preto e branco” 
e seus sucedâneos. O entendimento mais apropriado seria o das mesclas, paradoxos, nuances. Será abordado 
melhor no último capítulo. 
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pesquisa não pretende enfatizar este momento histórico, mas apenas o aproveitar 

para evidenciar partes da compreensão de história de Nettlau. 

Inicialmente o texto (que é dividido em duas publicações) que Nettlau se destina muito 

mais à história da Roma antiga é o “De la caída de la antigua Roma a la transformación 

del porvenir” de 15 de setembro e outubro de 1929. Não daremos foco para a análise 

deste texto, pois ele foge, em partes, do recorte aqui dado. Nettlau, neste texto, trata 

muito mais sobre a historiografia moderna57 de Alfons Dopsch58 e do autoritarismo 

romano. O que caberia dentro do nosso recorte é sua leitura dos “bárbaros”. Nettlau, 

analisando a leitura de Dopsch, conclui que os povos bárbaros foram aos poucos 

acolhendo a cultura romana e, por conseguinte, militarizando-se no sentido da adesão 

à noção de poder romano. Ou, nas palavras de Nettlau, “su antigua vida de tribu había 

sido ya concentrada y, después de haberse hecho sedentarios, fue definitivamente 

organizada por el fortalecimiento del poder político de los reyes” (15/10/1929). A 

consequência da submissão ao poder político dos reis se deve a “consecuencia de su 

larga vecindad y su contacto continuo con los romanos se hallaban ya viciados por el 

autoritarismo romano”. O que leva Nettlau à sua inferência sobre a “luta final” de 476: 

“Así degeneró esta rebelión contra Roma en continuación de Roma y los hombres del 

pueblo de aquella época” (15/10/1929). Portanto, haveria naqueles povos bárbaros 

elementos livres, mas que se eliminariam por terem se intoxicado com o autoritarismo 

romano59. 

 Voltemos para a análise da força libertária interna ao Império Romano. 

O primeiro momento citado por Nettlau que a força libertária se manifesta na Roma 

antiga é o das revoltas de escravos. Não implica dizer em uma intensidade que 

produziria rupturas catastróficas60, mas que daria ânimo à força libertária. O que o 

leitor espera é mais os comentários de Nettlau, vamos a eles: 

La insurrección de los esclavos, provocada por la ferocidad y el lujo de Roma, fue una 
grandiosa pugna social aunque impregnada de espíritu de venganza, que es siempre 
autoritario, ya que reemplaza el mal con el mal como hacen los jueces, instrumentos oficiales 
de venganza. (NETTLAU, 15/11/1931) 

 
57 Falaremos um pouco mais sobre isso futuramente. Mas seria uma historiografia de oposição à oficial e muito 
mais plural. 
58 Professor de História da Universidade de Viena 
59 O texto possui mais ideias importantes, porém o recorte só permitirá no último capítulo. 
60 Aparentemente, este conceito é de Alfons Dopsch e Nettlau o incorpora ao seu universo léxico.  
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Nessa manifestação da força libertária em específico temos um acontecimento muito 

peculiar. O que nos permite pensar na diversidade de formas com que a força libertária 

pode se manifestar. Como na primeira oração diz, a insurreição dos escravos é 

provocada pelo ferocidade e luxo de Roma. É possível perceber que Nettlau não 

compreende as manifestações da força libertária de forma mecânica e exclusivamente 

determinística. No caso da insurreição ela é provocada pelo autoritarismo e 

impregnada pelo autoritarismo61. Ou seja, há um enfraquecimento intensivo das forças 

libertárias que a impede de, por si mesma, produzir grandes efeitos. O que interessa 

aqui é que, para Nettlau, há uma constituição do que seria um ambiente viciado. A 

grande ênfase dele, no trecho em específico, não está no sistema de dominação que 

escraviza62, mas sim no âmbito dos valores. É que a liberdade integral deveria 

contemplar um feixe de relações que passariam pelo horizonte intelectual, material e 

político. Na insurreição dos escravos romanos, há apenas uma contemplação parcial 

de um dos horizontes e uma intoxicação incisiva nos outros pela força autoritária. 

Nesse sentido, não seria permitido pensar em uma manifestação pura da força 

libertária. Mas pequenos ânimos à esta força que assegurariam sua vida em partes. 

A segunda referência feita por Nettlau à força libertária diz respeito sobre suas 

ferramentas. A arte e a ciência seriam forças próprias que a sociedade produziu, mas 

que por sua natureza serviriam de aceleradores e densificadores da força libertária. 

Inclusive, estas duas forças poderiam produzir, para Nettlau, rupturas fortemente 

catastróficas63. De qualquer forma, vamos para a compreensão do austríaco sobre as 

a ciência e a arte na Roma antiga:  

El arte y la ciencia sucumbieron también a consecuencia de la violenta ofensiva de los 
cristianos y de otros pueblos. Ciencia y arte se vieron condenados a vegetar en el ambiente 
viciado de Bizancio, en la estrechez conventual y en ciertos antros de alquimistas, curanderos 

o brujos procedentes de Oriente. (NETTLAU, 15/11/1931) 

Assim como a força libertária, a ciência e a arte se atrofiaram na antiguidade. Não se 

trata de um extermínio, mas de atrofiamentos motivados pelo ambiente. Trata-se de 

duas forças que são produtos do espírito. Como Nettlau destaca, o ambiente em que 

estariam inseridas seria insalubre e estreito. Não permitiria o bom florescer. Portanto, 

 
61 Para Nettlau, o autoritarismo poderia provocar uma força puramente libertária. Ao mesmo tempo que um 
espaço libertário poderia provocar o surgimento de uma mescla da força libertária e autoritária (A Espanha 
poderia servir de exemplo aqui). 
62 Preocupação que faz parte da sua análise, mas que aqui não é enfatizada. 
63 Seria preciso estender mais a discussão, mas se pode pensar em uma força libertária impossível sem suas 
ferramentas. 
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estas forças foram empurradas e cerceadas ao espaço reduzido dos alquimistas, 

curandeiros e bruxos. Em Nettlau o espaço reduzido do obscurantismo é visto como 

precário para o desenvolvimento das potencialidades humanas. Ou seja, a ciência e 

arte estariam impedidas de cumprir com uma função própria de cada uma, 

desenvolver as potencialidades humanas. Aqui teríamos o que seria o sentido de 

atrofiamento das forças.  

Por fim, o último rastro de liberdade nesse grande recorte temporal seria o do direito 

natural. Nettlau entendia que as escolas filosóficas seriam o meio mais propício para 

o desenvolvimento da liberdade anarquista. Entretanto, assim como as outras forças, 

para Nettlau, as escolas filosóficas perderam em intensidade64 na Roma antiga. Para 

ele, houve: 

Perduró una débil manifestación en el derecho natural – ya me referí a la acepción social del 
mismo en un artículo precedente -. El individuo se contrapuso al Estado, a la sociedad, a la 
patria y al Gobierno, y con el individuo ciertas reivindicaciones de carácter personal que ningún 
organismo colectivo tenía derecho a negar ni sustraer. Así se reconoció la aspiración libertaria 
y se transmitió a través de los siglos: así quedó reconocida, al menos teóricamente 
(NETTLAU, 15/11/1931) 

O direito natural possui várias vertentes no decorrer da história. Nettlau não nos dá 

elementos suficientes para podermos fazer distinção da pluralidade da corrente. Na 

própria Roma se poderia falar em direito natural de matriz estoica e outro de matriz 

aristotélica. Se ampliarmos o recorte temporal para o que Nettlau está trabalhando no 

texto que estamos analisando, poder-se-ia falar em uma infinidade muito maior de 

correntes do direito natural. O que nos parece importante aqui é aquilo que, de alguma 

forma, Nettlau entendeu que reuniria todas estas diversidades. O indivíduo poderia se 

contrapor a qualquer organismo coletivo, independente da sua natureza, se as 

determinações da coletividade estivessem descompassadas com a natureza do 

indivíduo. Nettlau via nisto algum ímpeto libertário, pois abriria brechas para ações 

insubordinadas. Perceba no texto que isso é tratado ainda de forma débil. Não 

aparenta ser um problema com o potencial aberto pelo direito natural. O que Nettlau 

parece estar chamando de débil são os momentos de incoerência ou o que poderia 

 
64 Aqui parece um esvaziamento da discussão proposital ou a hipótese em relação ao estoicismo seria colada em 
xeque. O estoicismo se estende até Roma antiga com figuras importantes como Sêneca. Como se trata de um 
folheto, não se dá espaço para muita complexidade e debates. Algumas hipóteses poderiam ser levantadas: 1 – 
Nettlau, em tom didático, não estendeu o debate; 2 – O estoicismo romano não teria a potência libertária do 
estoicismo grego. Haveria elementos suficientes nas publicações da LRB para defender os dois, portanto, não é 
possível dar certeza. 
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ser entendido uma perda de potencial nas alternâncias de horizontes, como um 

potencial limitado em apenas algum horizonte da vida. Ou seja, os meios propícios 

para o desenvolvimento da força libertária só permitiram manifestações débeis. 

Não é que este período seja visto de forma tão rudimentar, é que o recorte 

estabelecido impõe esta leitura. É preciso recortar grande parte da sua narrativa 

histórica sobre a força libertária para ela se enquadrar nesta dissertação. Caso 

contrário, seria possível produzir uma dissertação somente sobre a narrativa 

historiográfica da força libertária em Max Nettlau nas publicações da LRB. O que a 

dissertação pretende é criar uma afinidade do austríaco com o leitor e dar notas sobre 

o contexto histórico anarquista no período trabalhado por Nettlau. A dificuldade neste 

empreendimento é muito grande. Tentamos apenas enfatizar duas coisas: 1 – as 

partes da história da força libertária que consiga ter relações próximas com o 

anarquismo apresentado pela LRB; e 2 – demonstrar a fase da pesquisa mais 

avançada que Nettlau apresenta em sua pesquisa. Para se ter dimensão da obra de 

Nettlau é preciso, para se iniciar uma troca de olhares, saber que a vida dele sempre 

foi uma dedicação incessante à pesquisa sobre o anarquismo. Portanto, sua narrativa 

é um continum de metamorfoses que se aprimoram sucessivamente. 

Para balizarmos bem a leitura de Nettlau cabe um adendo de um texto de primeiro de 

maio de 1927. O texto se chama “Los orígenes de la civilización europea. (Una ojeada 

sobre la obra de H. Th. Buckle)”. Trata-se de uma análise, como o título já sugere, da 

obra de Buckle65. O inglês não seria, para Nettlau, nenhum socialista ou 

revolucionário, mas, ao se dispor a analisar as origens da cultura europeia, percebeu 

que o aparelho legislativo somente prejudicou o progresso humano. Buckle não seria 

um defensor da abolição do Estado, mas da sua redução. Isto não o coloca no campo 

anarquista, mas no campo libertário. Buckle foi, para Nettlau, um homem que se 

dedicou a ciência e, sem interesses revolucionários, chegou às conclusões típicas do 

anarquismo ou que serviriam para o anarquismo futuramente.  

O que queríamos destacar do texto no momento é uma passagem que Nettlau se 

refere à algumas manifestações da força libertária na Idade Média. Pretendemos 

demonstrar como no texto que estávamos usando acima, há uma perspectiva de 

Nettlau mais direta, sem muita abertura para se discutir micros momentos que a força 

 
65 Nettlau se refere a Enrique Thomas Buckle. 
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libertária se manifestou. Isto dá uma dinâmica diferente da narrativa histórica de 

Nettlau. O que permitiria ao leitor se interessar mais sobre a obra de Nettlau. Pois com 

essa Idade Média em disputa entre forças, embora uma atrofiada e outra vigorosa e 

incisiva, dá uma complexidade maior à sua narrativa. 

Nettlau acreditava que esforços débeis de manifestação da força libertária esteve 

presente em vários momentos da idade média. Haveria uma grande censura de 

qualquer pensamento racional, de investigação ou dúvida, porém ainda houve alguns 

esforços para isto. São débeis certamente pelos mesmo motivos de utilizar o adjetivo 

sobre o direito natural. Vamos ao que Nettlau diz: 

Vemos en 1327, 1227, 1127, 1027 débiles esfuerzos para razonar, para salir de la teología 
ortodoxa, pero a su lado una ausencia absoluta de sentido crítico y observador, la transmisión 
de generación en generación de algunos mendrugos de colactáneos muy mixtos de 
Aristóteles y vulgarizaciones de tercera mano de las compilaciones de algunos otros autores 
tardíos griegos y romanos. Todo esto fue aceptado ciegamente; la investigación, la duda eran 
desconocidas o llevaban consigo los crueles castigos de la impiedad y de la herejía. 
(01/05/1927) 

Como se pode ver, Nettlau vê em vários momentos alguns esforços libertários. A 

ênfase na precariedade dos esforços permite uma interpretação de um estado de 

dominação da força autoritária sobre a libertária. Mas, em qualquer sentido possível 

de inferências plausíveis, não se poderia rejeitar completamente a existência de uma 

vida libertária em um terreno infértil e desértico na narrativa de Nettlau. Mais à frente 

discutiremos melhor isto, mas Nettlau acreditava que a figura do libertário era inerente 

à vida em sociabilidade. Portanto, nem no império mais tirânico e bárbaro existente 

não seria possível imobilizar as coisas à ponto de perderem completamente sua 

capacidade de movimento, ou seja, de mudanças. 

A narrativa ainda está muito vaga, é preciso pessoalizar ela para facilitar a 

compreensão. Todas as passagens citadas por Nettlau são muito impessoais, não 

permite reflexões objetivas e precisas sobre o que ele está chamando especificamente 

de esforços libertários atrofiados. Realmente é uma característica de Nettlau nesse 

recorte temporal ser levemente vago. É possível que a debilidade dos esforços faça 

com que Nettlau se sinta constrangido para examinar algo especificamente. Não se 

sabe afirmar com precisão o que ocorre com tal momento para que Nettlau – que é 

carregado individualidades – não referencie os esforços com muita precisão.  

Nettlau faz uma outra passagem muito vaga, mas mais específica sobre o que seria 

estes esforços libertários. Seria muito mais possível diagnosticar sobre estes esforços 
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por este percurso, porém os outros auxiliam simultaneamente a compreensão de uma 

força libertária que agiria em um estado de dominação que impede a fluidez 

necessária para a boa dispersão da força libertária. Nettlau diz precisamente sobre o 

que seria o movimento da força libertária: 

Debió haber libertarios en todas las revueltas de esclavos, entre los primeros cristianos y más 
aún entre los herejes múltiples que se disgustaron pronto del cristianismo oficial, y 
probablemente también entre los últimos paganos, que vieron ensombrecer su vida intelectual 
y artística bajo los golpes del bolchevismo cristiano, de una dictadura anti-intelectual, anti-
artística espantosa, a la que debemos en gran parte los siglos negros de la historia de la Edad 
Media. La transmisión de la ciencia proscrita a través de esas tinieblas, fue un acto 
antiautoritario por excelencia que ha debido apasionar los espíritus libre. (NETTLAU, 
15/06/1924) 

Aqui podemos perceber que há um movimento de resistência contra a dominação 

autoritária instaurada que tem que agir se esquivando dos olhos do poder. Cabe 

destacar movimentos mais ou menos massivos. Os primeiros seriam os primeiros 

cristãos (diferentes do cristianismo oficial), os segundos são os últimos pagãos e, por 

fim, os que transmitiram a ciência proibida. São movimentos que tem um recorte muito 

bem estabelecidos e que permitiriam ao leitor uma checagem mais rigorosa do que 

Nettlau estaria chamando de esforços libertários. No trecho há elementos que nos 

permitem descrever, em partes, o funcionamento da estrutura que impediria a fluidez 

da força libertária. É o bolchevismo cristão66 que implementa uma ditadura anti-

intelectual e anti-artística impedindo, consequentemente, o florescer da diversidade 

de concepções de mundo e da força libertária. Estes seriam alguns elementos para 

objetificarmos o que está sendo analisado como manifestação da força libertária por 

Nettlau. 

A pesquisa encontrou um referencial do século XIV que Nettlau o considera como 

libertário. Ele servirá aqui para manifestarmos de forma mais precisa o que é são 

esses esforços libertários neste recorte temporal, para Nettlau. Alguns 

questionamentos precisam ser colocados para uma boa interpretação do caso. Porém 

serão feitos posteriormente a apresentação: 

Hubo también en el siglo XIV, en Bohemia un verdadero Tolstoi de su época, Peter 
Chelcicky67, cuyos numerosos adeptos atenuaron gradualmente la doctrina hasta llegar a los 

 
66 Há uma notória provocação de Nettlau em associar o autoritarismo cristão com o bolchevismo marxista. 
Entretanto a palavra “bolchevismo” designa maioria ou maioritário. Portanto, bolchevismo cristão seria o 
cristianismo maioritário. Há uma segunda crítica na ironia de Nettlau, que seria a da imposição e extermínio dos 
cristianismos minoritários. 
67 No Brasil, ficou conhecido como Pedro Helchitsky. Há países que usam o “Petr Chelčický”.  
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<<Hermanos moravos>>. Los Loistas, en Holanda, fueron también un grupo de aquellos que 
protestaron más contra el yugo de la autoridad. (NETTLAU, 15/06/1924) 

Neste trecho encontramos algo mais corpóreo para uma possível análise objetiva do 

leitor, logo é preciso de cautela. Inicialmente, faz-se necessário pontuar que Nettlau 

está se referindo ao século XIV, ou seja, estaria bem próximo do que seria o 

renascentismo. Neste momento a liberdade parece acumular forças para promover 

grandes manifestações. Não se sabe bem a leitura dada por Nettlau para este século 

em específico, por isso assumiremos que suas estruturas se comportam como nos 

séculos passados, ou seja, estreitando o espaço de mobilidade das forças libertárias. 

Esta diferenciação entre marcos temporais seria importante, pois Nettlau diz “en vano 

se buscaría en aquella época la libertad anarquista” (NETTLAU, 15/11/1931). Não 

vamos adotar o referencial que Nettlau tratava, quando falava da ausência de 

liberdade anarquista, da massificação da liberdade, pois ele mesmo se referiu aos 

anarquistas gregos como escassos. Há a possibilidade de Nettlau, por economia de 

linhas, ter sistematizado este texto de 1931 para facilitar a dinâmica de leitura. São 

incoerências de difícil resolução68.  

Há um outro elemento que é interessante neste trecho, a valoração de Nettlau sobre 

Petr Chelčický. O austríaco considera o tcheco como Tolstói de sua época. Nessa 

comparação podemos inferir que Nettlau diz que Chelčický reúne elementos libertários 

e do cristianismo69, assim como Tolstói, porém de uma forma contextualizada às 

possibilidades do seu tempo. Tolstói é considerado, por Nettlau, como um ator 

compromissado com a liberdade integral, que, mesmo com sua fé, alcançaria o 

terreno da liberdade elevada à máxima potência. A comparação se centraria, assim, 

ao “de sua época”. Das diversas possibilidades que um “de sua época” pode sugerir, 

será assumido que a afirmação sugere que há uma limitação estrutural que cerceia a 

potência da liberdade, mas que Chelčický, dentro dos limites, reivindicou o máximo de 

liberdade. A afirmação não parece se referir a precariedade estrutural de uma 

liberdade fundada em tempos remotos, pois Nettlau, embora chame de antigo, não dá 

este tipo de ênfase quando se trata de Zénon, por exemplo. Com esta interpretação 

manteríamos certa coerência com a narrativa de uma liberdade atrofiada pela ditadura 

anti-intelectual. 

 
68 SKINNER anuncia a constante presença de coisas do tipo em textos políticos. 
69 Notem como há uma fragilidade na oposição entre cristianismo e anarquismo. Desde os primórdios do 
cristianismo há elementos libertários agindo internamente. 
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Os que encerrariam este momento obscuro da história da força libertária seriam os 

europeus latinos do século XVI e XVII. Neste momento seria preciso pensar somente 

em esforços extremamente atrofiados, de pouca intensidade de força libertária. 

Nettlau diz sobre o período  

Se produce la tiranía del Renacimiento y nacen los grandes Estados absolutistas, aplastando 
los municipios autónomos. Se difunde el peligro de morir en la hoguera que destruyó a Servet, 
Giordano Bruno, a Vanini70…Con enormes dificultades se difunde el pensamiento; tampoco 
es libertario, pero no está representado por la tradición bíblica ni por Aristóteles, sino por la 
observación y la experiencia progresiva que renace en el siglo XVII y respira con más a 
libertad en el XVIII para llegar a su primer apogeo en el XIX (NETTLAU, 15/11/1931).  

Nettlau destaca o aumento do autoritarismo sistémico, mas isso não impediria a 

existência de questionamentos da ordem, inconformismo ou heterodoxia foi 

rechaçado para a ilegalidade sob pena de morte. Acontece que este seria o terreno 

que a força libertária estaria compelida. O que daria singularidade para o momento é 

que aqui os libertários seriam hostilizados a ponto de serem queimados nas fogueiras 

da inquisição. É que com o surgimento do Estado absolutista seria o auge histórico 

das perseguições ostensivas à força libertária. Não se pode esquecer que Nettlau, 

neste momento, deixa a possibilidade de mentes que alcançariam a liberdade na sua 

plenitude, mas que caíram no esquecimento ou que foram desconfiguradas. Em 

Nettlau o esquecimento dos agentes libertários seria uma estratégia do autoritarismo 

para impedir que o conhecimento se reproduza. 

Aparentemente, Nettlau acreditava em dois caminhos possíveis que o autoritarismo 

utilizou para arrefecer a força libertária. Um seria pela constituição de um ambiente 

viciado como o dos Bizantinos. O segundo seria o da constituição de uma estrutura 

que entravaria a mobilidade da força libertária como a formação dos Estados 

absolutistas.  

Os dois caminhos não se tratariam de bifurcações, mas de caminhos paralelos que 

poderiam se encontrar em determinados momentos. Do ponto de vista da efetividade, 

os dois caminhos perduraram, na análise de Nettlau, por longas datas. Para se ter 

dimensão, Nettlau diz que as estruturas de poder perduram de 1280 até 178971. O 

ambiente viciado criado por Alexandre impediria manifestações plenas da força 

libertária até 1280. Nettlau não crê em uma separação grotesca entre os dois 

 
70 O menos conhecido no Brasil. Trata-se de Lucilio Vanini. 
71 NETTLAU, 15/04/1930 
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momentos. Seria somente com um ambiente viciado que o absolutismo sobreviveria. 

Entretanto, é nesse arranjo estrutural do autoritarismo que Nettlau se sente 

confortável para evidenciar agentes da força libertária que progrediram na expansão 

do território libertário. Chelčický seria um agenciamento possível somente nesse 

segundo caminho, ao que tudo indica. É como se se tivesse formado locus dispersos 

no terreno social que permitiriam a infiltração da força libertária. 

Como dito acima, Nettlau acredita que a experiência progressiva experimenta seu 

apogeu no século XIX, que se configuraria lentamente com pequenos progressos no 

decorrer do seu trajeto. Seria um erro pensar em uma saída do estado de atrofiamento 

da força libertária para uma massificação da liberdade integral. Embora se poderia 

pensar em agentes como Maréchal ou Chelčický, eles estariam no isolamento, 

descolados da massa. O que se pode pensar são em revoltas que se ascendem por 

um descontentamento coletivo distante do que é considerado como liberdade integral. 

Mas o descontentamento e a ação de alguns agentes da força libertária se 

relacionando produziria efeitos cada vez maiores no horizonte social.  

Há que se destacar que Nettlau nos dá três marcos distintos no trecho em questão 

que são relevantes para a história libertária. 1 – o renascimento no XVII; 2 – respirar 

com mais liberdade no XVIII; e 3 – apogeu no XIX. É evidente que se trata de uma 

divisão que a liberdade vai se aproximando cada vez mais, no decorrer do tempo, da 

noção de liberdade integral defendida por Nettlau. Vale adiantar que em cada 

momento que Nettlau setorizou no trecho se refere a momentos distintos da liberdade 

que, portanto, manifesta-se de forma singular72. Aquilo que é defendido por Maréchal 

 
72 É difícil falar sobre o assunto. O que Nettlau faz no texto é, a grosso modo, dizer que na Grécia antiga surgiria, 
no campo das ideias, a liberdade anarquista, atrofiar-se-ia com Alexandre e renasceria somente no século XVII.  
No próprio texto trabalhado, Nettlau deixa rastros de nuances que não permitiria uma visão esquemática. 
Entretanto o texto, em alguns momentos, deixa a impressão que a pretensão do autor era a de criar um esquema 
de fácil memorização da história da liberdade. É fácil deduzir isso quando entendemos que o público alvo de 
Nettlau nos seus folhetos é o operariado mundial. Nettlau utiliza este recurso várias vezes. Ao mesmo tempo 
que apresenta grandes esquemas, ele lança um texto posterior ou anterior dando mais extensão ao horizonte 
discutido. Ou seja, seria inegável que Nettlau aceita a existência de defensores assíduos da liberdade no período 
entre Alexandre e o XVII, porém seria igualmente inegável que o sentido de “renascimento” é o de uma negação 
de um passado morto. Duas possibilidades se tornam plausíveis aqui: 1 – Nettlau está em camadas diferentes 
nos textos. No “Ideal anarquista, su passado e su porvenir” está na camada dos acontecimentos micros, do 
simples aparecimento de autores isolados, no segundo texto estaria em eventos massivos, na afirmação coletiva 
cada vez mais extensa de libertários; 2 – a segunda possibilidade seria a dos esquemas em aberto. Seriam 
esquemas que não determinassem rigidamente o objeto analisado. Ou seja, dentro dessa grande estrutura 
narrativa haveria lacunas intencionais que permitiriam que alguns elementos se escapassem. É difícil solucionar 
a questão quando se analisa somente as publicações em periódicos, que são tipicamente folhetos. Há uma 
diferença entre os dois textos gritante: o “Ideal anarquista...” se trata de um livro particionado que é publicado 
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e Bakunin seria totalmente distinto. A liberdade, no seu movimento histórico, 

incorporaria elementos diferentes que dariam formas muito distintas umas das outras. 

Diferenças nas propriedades da liberdade em cada recorte histórico. A massificação 

e as experiências práticas da liberdade que ocorrerão no e, principalmente, após o 

século XVIII, alteraria radicalmente as propriedades da liberdade. O “apogeu” é só 

Nettlau endossando sua filiação à liberdade plena que se forjou no século XIX. 

O marco do renascimento libertário seria o isolamento para evitar o sofrimento em 

viver em uma sociedade tão autoritária como a do século XVII. Esta diferenciação 

inicial é importante para não se confundir o renascimento libertário do século XVII com 

o movimento anarquista do século XIX. Seria um erro grotesco interpretar a narrativa 

de Nettlau como um continum do século XVII até Bakunin, por exemplo. Este 

renascimento surge com a revolta individual com as condições existentes. Não se trata 

de uma negação total da vida social, mas de se isolar para não sofrer. É com uma 

pergunta introdutória que Nettlau nos demonstra isso: 

¿Qué origen puede atribuirse a los hombres que en las condiciones apuntadas expresaron el 
pensamiento anarquista, proclamándolo noblemente a pesar de vivier aislados y tener que 
sufrir el cerco del ambiente? (NETTLAU, 15/11/1931) 

Como o trecho acima demonstra, Nettlau acreditava que o segundo momento de 

nascimento da força libertária estaria restrito ao isolamento. Em Nettlau, a atmosfera 

que se vive produz efeitos na sociedade como um todo. Nesse sentido, aqueles que, 

de alguma forma, conseguissem proclamar a liberdade, não estariam livres da 

perversão social. Ou seja, mesmo se libertando de todos os entraves impostos pela 

atmosfera vivida, viver-se-ia no exílio ou sofrer-se-ia com as atrocidades das 

perversões sociais. Do ponto de vista histórico, este momento seria, para Nettlau, um 

renascimento isolado e reduzido. Não se poderia confundir este momento com a 

massificação da força libertária que ocorreria no XVIII e com seu apogeu no XVIII. 

Ao responder à pergunta que ele mesmo coloca, Nettlau já nos demonstra como suas 

estruturas de narrativas são abertas. Estariam abertas, pois mesmo com o 

renascimento sendo somente no XVII, Nettlau afirma a existência de autores que 

 
pela LRB, o segundo um pequeno texto. Uma afirmação precisa de qual possibilidade seria mais legítima exigiria 
uma apuração de uma quantidade maior da produção de Nettlau. A pesquisa assumirá a segunda possibilidade, 
dos esquemas em aberto. A fonte trabalhada (um recorte das produções de Nettlau) caminha mais para a 
segunda possibilidade. Entretanto evidenciamos que Nettlau sempre pensou a liberdade de forma fluída e 
infinitamente ramificada, carregada de nuances. São esquemas de memorização que ficam cada vez mais abertos 
quando se compara com outros textos publicados pela LRB. 
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vislumbrariam uma sociedade sem entraves no século XVI. Em outro texto há o 

seguinte comentário “surgió de nuevo el progreso en el siglo XV” (NETTLAU,  

15/10/1933). No outro século, o XVI, ele faz boa referência, como já mostrado acima 

às figuras como Giordano Bruno e Servet. Outra figura importante que prepararia de 

alguma forma o renascimento libertário ainda no XVI foi Valentín Weigel que Nettlau 

diz: 

Valentín Weigel (1533-1588) fué un místico alemán que afirmó estos conceptos: <<En el 
mundo perfecto no habrá propiedad privada, no se tendrá dominio sobre los animales ni se 
les privará de libertad; no se emplearán trampas para apoderarse de los pájaros y de los 
peces, contra el derecho de la Natura>> (NETTLAU, 07/07/1935) 

Entretanto os mais destacados do século XVI e que estará presente em diversos 

textos de Nettlau é Rabelais e La Boétie. A importância é tão notória que no mesmo 

texto que ele fala sobre o renascimento do XVII, ele já afirma que “Rabelais pudo 

entrever la luminosidad del ideal al lanzar la frase: <<Haz lo que quieras>>. Como La 

Boétie en el discurso contra la esclavitud voluntaria.” (NETTLAU, 15/11/1931). Figuras 

que, neste momento, manifestaram sua afinidade com as forças libertárias sofreriam 

com muito mais intensidade o cerco do autoritarismo vigente à época. 

A força libertária conseguiria ocupar mais espaços ao pouco. É no século XVII que 

Nettau afirma seu renascimento. Não se poderia pensar em um avanço das estruturas 

ou de certa flexibilização, pois, como mostra em citação anterior, Nettlau acreditava 

que, de alguma forma, as estruturas políticas do século XVIII e do XVIII guardariam 

certa semelhança, principalmente, no aparato repressivo. Restando apenas a 

possibilidade de ruptura ser resultado da ação de intelectuais. No texto em questão 

Nettlau não nos diz quais são os indivíduos do século XVII. Mas em outro texto ele 

nos dá pistas do que pode ser. Em um texto de análise das publicações de H. Th. 

Buckle ele diz: “En 1627 estamos casi en la Edad Media; sólo Bacon, Montaigne, 

Descartes son hombres vivos; se quemó a Servet, a Bruno y a Vanini que osaban 

pensar y estudiar” (NETTLAU, 01/05/1927). Assim temos os que inauguram o 

renascimento libertário. 

Até aqui nos parece muito uma história construída por nomes, autores, militantes ou 

afins, porém o objetivo de Nettlau não é de determinar a força libertária desta forma. 

Nettlau possui alguns critérios que garantiriam a participação mais ou menos intensa 

nesta força. Nos comentários pouco acima sobre Servet, Bruno e Vanini já se pode 

imaginar. “Pensar e estudar” são dois conceitos recorrentes na obra de Nettlau. Seria 
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os caminhos mais eficazes para escapar da truculência do autoritarismo. Para Nettlau 

estes conceitos produzem emancipação e escapes do autoritarismo. São forças do 

progresso que produzem emancipação. Evidentemente, não se poderia confundir 

“pensar e estudar” como únicos critérios de pertencimento à força libertária, mas como 

critérios importantes. O recorte da pesquisa não permite discutir os textos dos autores, 

o que há que se assumir é que, de alguma forma, o humanismo atendeu os critérios 

de validação de Nettlau. O que vai interessar é que isto se manifesta como um esforço 

primitivo, cerceado pelo espaço autoritário que vivia.  

Nettlau aponta os limites deste esforço primitivo, mas não o desconsidera. Não se 

poderia confundir, de forma alguma, o esforço libertário do século XVI com o do XVII, 

XVIII ou, muito menos, com o do XIX. Embora o “pensar e estudar” estivessem 

presentes em todos estes, isto não se desdobraria em algo estático. O funcionamento 

dos conceitos, para Nettlau, é de rupturas catastróficas no seu devir próprio. O que 

não implicaria dizer que aquilo se anularia por sua debilidade. Nettlau não endossa 

integralmente – talvez seria possível falar somente em adesão mínima – os discursos 

que se ingressam na força libertária em nenhum momento. Não há, de forma alguma, 

um modelo rígido que serve como ideal libertário que autorizaria o que é ou não 

permitido compor a força libertária. Há sim um feixe de relações mínimos que são 

necessários, entretanto este seria somente uma regra para a dispersão com potencial 

infinitesimal no terreno social, político, intelectual. Pode-se experimentar a dimensão 

material disto no parágrafo seguinte: 

En resumen, si es sorprendente hasta que grado la ciencia, el pensamiento crítico, la 
verificación y el nuevo progreso por el experimento son de origen reciente como esfuerzo más 
general y efectivo, saliendo del aislamiento en que la hostilidad, indiferencia o ignorancia lo 
habían relegado durante diez o quince siglos, después de los pocos siglos de una primera 
eclosión, muy incompleta e insuficiente, en la antigüedad. Digo: diez a quince siglos, contando 
la buena voluntad para el estudio y la ciencia renaciente en el siglo quince, pero cuyos 
productos son bien poco útiles para nosotros, hoy, o, según la creación de las ciencias 
verdaderas, primero por las generalizaciones prematuras de las que bien poco queda aún en 
pie, en seguida por los métodos exactos que se desarrollan después de los años cuarenta a 
cincuenta, alrededor, del siglo pasado, pero que de año en año se han ido perfeccionando, de 
manera que en muchos dominios de las ciencias nuevas, el libro aparecido el año pasado es 
ya viejo y no puede servirnos (NETTLAU, 01/05/1927) 

Deste trecho poderíamos abordar vários temas, porém focaremos apenas na 

singularidade do esforço libertário. Poder-se-ia falar na compreensão não dogmática 

de Nettlau, mas deixaremos mais para frente. O que queremos dizer é que Nettlau 

não coloca Descartes ou Montesquieu em um pedestal quando os citam como 
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representantes do esforço libertário. Nettlau separa muito bem suas discordâncias 

com determinados discursos da sua participação no campo libertário. Esta tolerância 

radical (radical, pois convive pacificamente e estimula a diferença, não por aceitar 

tudo) é um marco não só por toda sua produção historiográfica, mas se trata de um 

valor que orienta a concepção política do austríaco. Ou seja, embora os produtos da 

ciência do século passados possam ser de pouca utilidade, isto não justificaria sua 

retirada do campo da força libertária. É importante definir isto para evitar futuras 

confusões, tendo em vista que o leque de filósofos, cientistas e artistas flertados por 

Nettlau vai se ampliando paulatinamente no desenrolar dos séculos. 

Por fim, para iniciar a análise da narrativa de Nettlau sobre o próximo século, é preciso 

tirar a conclusão do estar isolado. Quando comparamos com a característica dada por 

Nettlau sobre o século seguinte ao XVII, o século XVIII, que ele diz “respirar com mais 

liberdade” não parece remeter necessariamente à uma restrição própria da força 

libertária (embora Nettlau considere como limitada, se comparada com a sua 

manifestação do século XIX, por exemplo). Dentro da força libertária haveria, 

certamente, restrições, porém Nettlau analisa os escritos em uma relação dialógica 

entre sociedade e escrito. O “respirar com mais liberdade” tangencia as restrições 

próprias da força libertária naquele momento e o autoritarismo da sociedade em que 

ela vivia, porém sua crítica se direcionar mais ao que seria à uma falta de movimento, 

de vida própria de força motriz, como se a liberdade fosse o combustível da boa vida. 

O que Nettlau nos diz é que os escritos do século XVII carecem de movimento. O 

estar isolado e o sofrer com o cerco do ambiente nos remete à pouca mobilidade 

existente no período. Portanto, o que Nettlau está nos dizendo é que embora estes 

esforços por liberdade estão sujeitos a imobilidade imposta por uma atmosfera poluída 

pelo autoritarismo e que não permitiria a circulação razoável da liberdade. Os que 

ousaram a afirmar a liberdade estariam condenados pelo autoritarismo.  

Com tudo isto esclarecido, podemos dar o salto para a narrativa histórica de Nettlau 

sobre o século XVIII. 

O período caracterizado por Nettlau como o que a força libertária respira com mais 

liberdade é o de grandes mudanças estruturais e da massificação da força libertária. 

Nettlau considera este século um dos mais importantes para a história da força 

libertária. É no século XVIII que se vê as críticas ao Estado massificar, nele acontece 

as grandes rupturas que produziriam, segundo Nettlau, mudanças significativas na 
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ordem política. O respirar com mais liberdade parece ser o momento que a força 

libertária não se afirmou integralmente, mas ganhou espaço na vida das massas e 

reduziu o cerco do autoritarismo. Neste momento do texto, embora ainda será mantido 

o eixo, será necessário sair momentaneamente do texto “Las fuentes del ideal 

libertario” para apresentar alguns detalhes importantes da narrativa de Nettlau e, 

posteriormente, retornaremos e encerraremos a análise deste texto. 

Massificação do bem-estar social 

O primeiro destaque na narrativa histórica de Nettlau sobre o século XVIII está advém 

da ruptura dos interesses da massa com o século passado. Enquanto no século XVII 

as massas estariam resignadas à servidão voluntária apática, no XVIII o 

comportamento tem mudanças significativas. Segundo Nettlau, é neste século que as 

massas começam a reivindicar o bem-estar que, até então, estaria restrito à classes 

privilegiadas. O austríaco diz: 

En los ciento cincuenta últimos años, la evolución no tuvo punto de reposo. Lo que era 
atribución de las clases privilegiadas, como el bienestar – los es todavía de hecho -, se 
convirtió en aspiración general, ya que no en realidad, surgiendo las mentalidades capaces 
de procurar el advenimiento de la nueva era en un período de tiempo cuyo fin se acerca 
sensiblemente. Si en un principio el aislamiento impidió que se coordinaran los esfuerzos de 
signo social, la multiplicidad de éstos impide ahorra su coordinación. (NETTLAU, 15/11/1932) 

O texto é datado em 1932, portanto, Nettlau se refere, ao que tudo indica, à Revolução 

Francesa. A interpretação da revolução dada não só por Nettlau, mas por quase todo 

o movimento anarquista é que ela é um marco na história da humanidade e da força 

libertária73. Não vamos expandir a análise para além do marco de massificação das 

aspirações por bem-estar. O bem-estar como afirmação coletiva é um marco na 

narrativa de Nettlau. Como falado anteriormente, Nettlau via a força libertária restrita 

a pequenos cercos e sujeita a duras repressões. O respirar com mais liberdade é uma 

relação direta com esta transformação das aspirações sociais da massa.  

É importante esta transformação nos anseios das camadas sociais marginalizadas 

pela elite para a formação de um projeto novo de sociedade massificado. E neste 

cenário é possível questionar um projeto de sociedade que vai se colocando de forma 

hegemônico de uma sociedade industrial. Se antes as manifestações da força 

libertária estariam condenadas à fogueira como, por exemplo, Giordano Bruno e 

 
73 Kropotkin mesmo destina grande parte da sua vida aos estudos sobre a revolução francesa. Não se trata de 
querer impor, aparentemente, uma visão anarquista à revolução, mas dar um sentido de ruptura mais próxima 
da liberdade, se comparada com o pré-revolução. 
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Servet ou ao isolamento, no século XVIII, seria possível falar em uma boa adesão do 

projeto formulado em compasso com a força libertária. Não se trata de nenhuma 

manifestação massiva do anarquismo, mas da força libertária reunindo forças e 

angariando cada vez mais intensidade. Portanto, é somente no século XVIII que se é 

lícito falar em uma força libertária com expressão da massa. Isto implica dizer, 

simultaneamente que não se pode falar em anarquismo de massa na Grécia antiga – 

o que já está bem óbvio. Mas o respirar com mais liberdade não se reduz somente à 

transformação dos anseios da massa. 

O último ponto que vale a pena destacar no trecho é o da multiplicidade. A 

multiplicidade é um dos conceitos chave nos escritos de Nettlau. Há dois caminhos 

interpretativos plausíveis e importantes na noção de multiplicidade do linguista. O 

primeiro é o da diversidade. Nele haveria infinitas individualidades pensando de 

formas infinitamente diferentes. Este é um dos lados da dificuldade em coordenar a 

diversidade de esforços pós-1789, pois não haveria mais a uniformidade possível no 

século XVII quando os agentes da força libertária estavam isolados ou duramente 

reprimidos. A dificuldade estaria em harmonizar este pensamento. O segundo 

caminho, complementar ao primeiro, seria o das diversidades de projetos sociais. 

Seria preciso pensar uma multiplicidade de projetos que se forjam no fim do século 

XVIII. Só o anarquismo já reuniria um turbilhão de projetos, o socialismo utópico já 

seria outro turbilhão, o capitalismo e sua diversidade de projetos que, para Nettlau, se 

digladiariam na primeira grande guerra mundial. Enfim, essa multiplicidade de projetos 

de “signo social” seria resultada da transformação dos anseios da massa. 

Outro marco do século XVIII seria o surgimento dos grupos que rechaçaram o antigo 

regime e afirmaram a liberdade com pleno vigor. Nettlau considerava o movimento 

liberal do século XVIII como uma generosa manifestação da força libertária que 

buscou a liberdade integral ainda que de forma primitiva. Não é uma afirmação de que 

o iluminismo ou o liberalismo seriam o anarquismo do século XVIII, mas de reconhecer 

os esforços generosos e radicais. A escola que mais se destaque na narrativa de 

Nettlau sobre o XVIII são os enciclopedistas – poder-se-ia caracterizar como 

indivíduos que se esforçaram para destruir os entraves da sociedade. Porém estes 

grupos estariam limitados pela debilidade das reivindicações primitivas. 

Nettlau destaca duas correntes no século XVIII que enfrentaram o autoritarismo da 

sociedade. Estes dois grandes grupos seriam os principais agentes propagadores da 
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liberdade74. Estes grupos conseguiriam reivindicar a liberdade devido ao ar livre que 

se respirava naquele século. Vamos ao que Nettlau diz: 

Había, pues, en el siglo XVIII, dos corrientes en pleno vigor: la organización en masa dirigida 
por jefes – Whigs y Tories, etc. – y el grupo de cooperación voluntaria y íntima – Masonería e 
Iluminados; hombres que finalizaban sus cartas con la frase écrasez l’infame como Voltaire 
hacía; pensadores libres de Francia, de Escocia, de Alemania; cosmopolitas de la época, 
nuevos humanistas – Autoritarios y liberales – a veces ya eran éstos libertarios – se 
enfrentaron entonces como se han enfrentado posteriormente (NETTLAU, 02/06/1935) 

Há que se chamar a atenção para o iluminismo e o liberalismo. Não daremos                                                                                                                                                                                                                                                  

nespaço aqui aos outros grupos, pois eles não ocupam muito espaço na narrativa de 

Nettalu75. O grande agente da força libertária no século XVIII para Nettlau são os 

liberais das diversas ramificações. Falaremos mais sobre outros grupos e sobre os 

chamados “anarquistas do século XVIII”. O que ocupa uma posição chave na 

compreensão anarquista, que parece mais ter se mantido mais durante a tradição 

posterior da força libertária e, consequentemente, do anarquismo é o “écrasez 

l’’infame” de Voltaire. Inclusive, Voltaire parece seduzir o próprio Nettlau que parece 

ter como máxima orientativa justamente a do francês. Vamos falar um pouco sobre 

estes dois grupos. 

Nettlau atrela o início das ideias livres ao estudo das naturezas. O austríaco não nos 

dá muito detalhe deste início, vamos direto à passagem e, posteriormente, fazemos 

seus comentários: 

En el siglo XVIII, las ideas libres tuvieron su raíz en el acercamiento a la naturaleza. Empezó 
el estudio de ésta directamente, el análisis preciso (química, física, etc.), y se intentó un 
esfuerzo enorme de interpretación (geología, paleontología, etc.). De la misma manera, el 
sentimiento estético y moral hicieron amar la belleza de la vida sencilla y exenta de adornos, 

del cuerpo humano en el campo natural, en las selvas y en las montañas. (NETTLAU, 
22/06/1934)  

Como se pode ver, Nettlau não via o campo de atuação da força libertária restrita a 

determinados horizontes. O horizonte científico ocupou grandes áreas na narrativa de 

Nettlau, por exemplo. Como já mostrado anteriormente e será mostrado com cada vez 

mais destaque, a ciência possuía, por si própria, uma atração pela força libertária76 e 

 
74 Falaremos mais adiante de grupos não tão coordenados, mas que conseguiam manifestar a vitalidade da 
força no século XVIII. 
75 Existem alguns trabalhos que colocam Anselmo Lorenzo e Pellicer como maçons o que, consequentemente, 
faria da maçonaria como uma organização importante para o anarquismo espanhol. Entretanto Nettlau não gasta 
linhas tratando sobre o assunto. 
76 O fatalismo, neste momento da história do anarquismo, havia sido superado, principalmente, com Elisse 
Reclus. Falaremos mais sobre isto no terceiro capítulo. 
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vice-versa. Neste sentido, é permitido para Nettlau estabelecer qualquer relação entre 

o campo libertário e os avanços científicos. No caso do século XVIII, haveria um marco 

ainda maior que seria um surgimento entrelaçado77 da força libertária com o progresso 

científico. No caso específico do século XVIII a relação é feita com os estudos da 

natureza.  

Os efeitos do estudo da natureza para a liberdade são de primeira importância. Vamos 

direto para o que o autor diz no parágrafo seguinte e falaremos da importância desse 

surgimento entrelaçado para esta pesquisa:  

Se descartaron entonces las supersticiones acumuladas por la ignorancia al explicar los 
fenómenos naturales, de la misma manera que se libertó el cuerpo de opresiones inútiles que 
copiaban la traza de las viejas armaduras (casi corazas) en el ropaje y hacían que mujeres y 
hombres fueran juguetes de la moda (NETTLAU, 22/06/1934) 

Os efeitos do estudo da natureza no horizonte de ação da força libertária são 

incomensuráveis. Destaca-se, inicialmente, a forma de explicar os fenómenos 

naturais. Se antes, pela via da ignorância, explicava-se a natureza pelas superstições, 

no século XVIII, começa-se a fazer estudos a partir de elementos cada vez mais 

racionais. O que vai interessar à esta pesquisa são os efeitos disto que são retratados 

no trecho acima. O primeiro efeito ali retratado é o de descarte das superstições. As 

superstições não são o foco da oposição de Nettlau, o que interessaria muito mais ao 

linguista é sua substituição pelo uso da razão. Nesse sentido, não se poderia reduzir 

a simples oposição que Nettlau cria entre a força libertária e superstição. O jogo 

construído e muito mais central é o da força libertária e ignorância. Portanto, o que 

está sendo falado é que no século XVIII a razão se rearranja no horizonte do 

conhecimento. A Razão não estariam mais a serviço da produção de superstições, 

mas se nivelaria e iniciaria a ocupação do que seria, para Nettlau, seu justo espaço. 

Neste movimento da Razão e da força libertária se produziria desdobramentos de 

diversos matizes na liberdade. 

O primeiro desdobramento produzido pelo nivelamento da Razão com as superstições 

se relacionaria com os corpos. Nettlau, no trecho acima, anuncia que há uma liberação 

dos corpos produzida pelo uso da razão. Nesta liberação os corpos se libertariam das 

 
77 Poder-se-ia considerar daí a relação estabelecida de Nettlau com a força libertária. Seria como se a trajetória 
histórica da força libertária se juntasse de forma inseparável ao saber científico e artístico. Mas, ao que tudo 
indica, na narrativa de Nettlau estes dois horizontes são vizinhos em toda sua história. Necessita de um estudo 
mais extenso para uma conclusão segura.  
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opressões inúteis que atinge tanto homens quanto as mulheres. Nettlau não dá muitos 

relatos sobre esta liberação, entretanto, aqui, no mínimo, haveria uma transformação 

na matriz cognitiva que permitiria a dispersão, até então interrompida, de práticas de 

liberdade relativas ao corpo e a sexualidade. Portanto, seguindo esta interpretação 

dada por Nettlau, a massificação da liberação dos corpos estaria relacionada, em 

primeiro lugar, com o progresso da Razão e, em segundo lugar, a complexificação 

dos estudos sobre a natureza. Nettlau cita outras liberações em outro texto. 

Não se sabe até que ponto Nettlau relaciona esta prática com o descarte de 

superstições, mas o vegetarianismo surge no mesmo recorte temporal. 

Vegetarianismo no século XVIII, da forma descrita por Nettlau, parece se relacionar, 

por um lado, com o desdobramento de uma nova visão do meio ambiente e dos 

animais. Nettlau diz: 

Aun durante el siglo XVIII, sostuvieron algunas sectas inglesas que <<es injusto guerrear y 
hasta matar a cualquier ser vivo, sea hombre o no, para satisfacer sus intereses>>. En Holanda 
vivían hombres de ideas independientes, aunque diversas en unos y otros, usando entre ellos 
la mayor tolerancia en sus comunidades llamadas colegios (los Collegianten). Como contraste 
con la gula conventual, aquellos hombres independientes, en consideración a sus principios, 
practicaban con frecuencia la vida vegetariana. De estos medios inconformistas salieron 
muchas veces las figuras que hicieron oposición política y social y a las que no pudo reducir 
la persecución. Así, uno de los primeros socialistas del siglo XVIII, Pieter Corneliszoon 
Plockboy, cuyas ideas influyeron sobre John Bellers, que, a su vez, fue redescubierto por 
Robert Owen y tuvo cierta influencia sobre este último (NETTLAU, 07/06/1935) 

Há dois valores que motivam o vegetarianismo apresentado por Nettlau. O primeiro 

seria o do respeito aos animais; o segundo valor seria o do controle dos excessos. O 

primeiro é expresso com muita clareza no “não matar para satisfazer os interesses”. 

É uma compreensão só seria permitida se existisse uma extensão do valor da vida 

que não estivesse restrita aos homosapiens. Portanto, os holandeses do século XVIII 

estariam compartilhando o respeito à vida com os outros animais. Poder-se-ia pensar 

em inúmeras explicações ou motivações possíveis da ampliação da noção de vida 

feita pelos holandeses – e muitas delas podem estar corretas -, porém, quando Nettlau 

coloca o vegetarianismo em ambivalência, faz-se necessário relacionar com o 

movimento da Razão no século XVIII que Nettlau afirma existir. Não há relações desta 

compreensão do vegetarianismo com os estudos sobre a natureza. Porém Nettlau 

deixa uma pista: o controle da gula convencional. Este controle só seria possível se 

estivesse articulado com uma razão que se opusesse ao convencional. A 

característica principal desta modalidade de razão seria o controle da gula. A gula que 
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nada mais é que, no sentido alegórico, desejo pelo excesso desnecessário, o excesso 

que não se traduz em elevação, mas em excesso nocivo para o bom regime. E aqui 

estaria a chave para a articulação com os estudos que descartaram as superstições 

dando espaço à Razão. Portanto, o controle de si, as liberações do corpo e o respeito 

à natureza seriam manifestações de um mesmo movimento da Razão. 

Nettlau estabelece uma relação entre as práticas de liberdade e liberação do século 

XVIII com o socialismo. Por fim, estas práticas, no fim do trecho em análise, ganham 

um sentido político. Nettlau fala de figuras que se formavam nos grupos que 

praticavam o vegetarianismo e se lançam no campo da oposição política ao sistema 

vigente. Esta prática seria o que vincularia, historicamente, a história de certo 

socialismo. Portanto, no século XVIII, o socialismo estaria relacionado com as práticas 

de questionamento dos costumes hegemônicos e das opressões que ocorriam nos 

diversos horizontes da vida. Mas o socialismo, no século XVIII, está em fase 

embrionária, ele não representa a força do movimento, as articulações, os estudos 

científicos, enfim, ele não consegue concentrar toda a intensidade que Nettlau dá à 

força libertária do século XVIII. Não só o socialismo teria feito esta crítica, outros 

grupos possuem destaque, não só por Nettlau, mas por todo o movimento anarquista. 

O movimento de subversão da Razão atingiu certa massificação no século XVIII. 

Nettlau demonstra esta articulação em massa no seguinte trecho: 

Desde 1750 se debió el progreso a hombres capaces de poner la ciencia en el lugar que 
ocupaba la fe; se debió a hombres que no creían en la crueldad sino en la acción humanitaria; 
a los que no amaban la autoridad, sino la libertad. Eran enemigos del aislamiento y de la 
decrepitud, amigos de la relación, del movimiento, de la valoración individual. Corazones 
generosos y ánimos esforzados se sentían atraídos por aquellos hombres, inspirando también 
éstos confianza y liberalidad a las masas retardatarias, o al menos una parte de ellas, la 
menos dispuesta al yugo, la más próxima a los centros de vida agitada y nueva (NETTLAU, 
17/05/1935) 

Como se vê no trecho acima, a substituição da fé pela Razão foi obra de grupos que 

a massificou e não está reduzida à um determinado grupo. Como tentamos mostrar, 

no século XVIII haviam vários grupos que propagavam a força libertária. Os 

holandeses, Marechal, o iluminismo, maçonaria, enfim, vários grupos compartilhariam 

a responsabilidade de pelo progresso da força libertária. Em Nettlau, todos estes 

grupos agiriam em função deste movimento de subversão da razão em relação a fé. 

Destes diversos grupos, uma parte desse ganha destaque na narrativa de Nettlau do 

século XVIII. 
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Há alguns nomes do século XVIII que se repetem mais vezes na narrativa de Nettlau. 

Certamente, se os nomes se repetem, é porque ocupam um espaço de relevância na 

narrativa histórica da força libertária no século XVIII de Nettlau. Vamos ao que estão 

em destaque no texto que estabelecemos como eixo para descrever a narrativa de 

Nettlau: 

Pudo entrever a belleza da libertad Diderot al escribir: <<No quiero la ley que me dan ni doy 
leis>>, Burke escribió, convencido o no, una <<Vindicación de la sociedad natural>>. Sylvain 
Marechal describió una especie de patriarcalismo anarquista em sua <<Edad de Oro>>, la 
Arcardia pastoril. W. von Humboldt trató de especificar y definir los limites de la acción del 
Estado, esforzándose por reducirlos a un mínimum. El iluminado Weiskaupt cree en un estado 
de cosas según el cual cesaría de existir toda especie de gobierno. Según Fichte, la 
humanidad no tendría necesidad de gobierno si fuera moralmente perfecta. (NETTLAU, 
15/11/1931) 

O leque de autores que Nettlau insere no cerco do horizonte libertário é muito amplo. 

Burke, Marechal, Humboldt e Fichte no mesmo pacote seria, nos dias de hoje, quase 

uma anedota quando algum autor reúne em um mesmo campo político. Esta 

diversidade complexa só será melhor explicada no fim deste capítulo. O que podemos 

se pode afirmar é que todos estes autores compõem, de diferentes formas, força 

motriz do movimento da Razão falado pouco atrás. Até aqui, a participação ativa 

auxiliando a razão neste movimento será entendida como critério de validação para 

participar do horizonte libertário. Neste sentido, todos estes nomes colaboraram e, 

consequentemente, estariam atrelados à força libertária e auxiliariam com a atmosfera 

mais livre do século XVIII.  

Há um movimento que se destaca mais dentro deste núcleo restrito da força libertária 

na narrativa de Nettlau do século XVIII. São os enciclopedistas. Nettlau diz o seguinte 

sobre a importância deles na história: 

Las tres grandes fechas y épocas de luchas decisivas por el mínimo de libertad conseguido 
hasta aquí, son indudablemente los tiempos de los enciclopedistas, 1789 y 1830 y sus 
alrededores, y el complemento de estas luchas contra el antiguo régimen de 1830 a 1880 
aproximadamente, de igual modo que para Rusia hasta marzo de 1917 (NETTLAU, 
01/05/1930) 

Duas características fundamentais dos enciclopedistas são expostas por Nettlau no 

trecho acima. A primeira, já mencionada acima, é a da luta por um mínimo de 

liberdade. Nettlau neste trecho não está reduzindo os agentes que lutaram pela 

liberdade no século XVIII ao enciclopedismo e a Revolução Francesa. O austríaco 

afirma que o enciclopedismo foi um dos grandes feitos do século XVIII e produziu 

rupturas catastróficas no sistema vigente. A segunda característica diz respeito contra 
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o que se direcionava a luta dos enciclopedistas. A parte que o austríaco apresenta a 

pista sobre a segunda característica dos enciclopedistas está um pouco em seguida 

quando ele diz “o complemento destas lutas com o antigo regime”. Em Nettlau, o 

antigo regime seria o do atrofiamento da força libertária e imposição de um regime de 

extrema autoridade78.  A máxima que canaliza a potência da segunda característica 

do enciclopedismo é o “Ecrasons l’infame” de Voltaire79.  

As duas características do enciclopedismo apresentadas por Nettlau são 

complementares. O desejo por liberdade e a luta contra o antigo regime é o que seria 

expandir a liberdade não só para determinado horizonte. O “Esmaguai a infâmia” de 

Voltaire é uma ampliação do anseio por liberdade para diversos horizontes. Tudo 

aquilo que fosse autoritário ou criasse entraves na vida cotidiana deveria ser 

combatido. O Antigo Regime nada mais seria que o conjunto de dispositivos que 

paralisam a liberdade e a disciplina que o adora. Portanto, o desejo por um mínimo de 

liberdade é uma luta contra o Antigo Regime. O fundamental, e certamente o que 

assegura a importância do enciclopedismo para Nettlau, é que eles expandiriam a luta 

por um mínimo de liberdade para todos os horizontes da vida. Se alguns grupos 

reivindicaram um mínimo de liberdade no século XVIII, ao que parece, os 

enciclopedistas seriam os que conseguiram canalizar estes múltiplos esforços e 

espalhar o desejo por liberdade para todos os campos da vida com o Ecrasons 

l’infame”. 

Abre-se espaço para o questionamento: por quais motivos Nettlau não considera os 

enciclopedistas como anarquistas? A resposta é dada em um texto que será 

trabalhado ainda neste capítulo, porém a posteriori, o “Tres períodos relevantes del 

Anarquismo mundial”. Vamos a resposta do próprio Nettlau: 

La Concepción de la libertad era primitiva y se reducía al simples laissez faire del liberalismo. 
Había confusión y defectos em la manera de preconizar el parlamentarismo liberal y el Estado, 

 
78 Diferente de outras narrativas, o antigo regime estaria presente até os últimos dias da vida de Nettlau. Não há 
uma determinação temporal, mas uma presença com mais ou menos intensidade que se perpetuou no decorrer 
da história 
79 A importância desta segunda característica é fundamental para a compreensão da história do anarquismo 
produzida por Nettlau e sua relação com o iluminismo. Nettlau percebe que grandes anarquistas se 
referenciaram nos enciclopedistas. Bakunin diz em uma carta ao seu amigo Reichel de Berna datada em 1875: 
“Me parece ahora útil otra vez y necesario repetir el antiguo grito de los enciclopedistas, grito que cayó em 
desuso: <<Ecrassóns l’infame!>> “(BAKUNIN apud NETTLAU, 08/02/1934). Kropotkin se referencia nos 
enciclopedistas em uma carta dirigida a James Guillaume em 12 de junho de 1903: “El amor a la libertad y a 
igualdad inspiró a los filósofos ingleses del siglo XVIII y después a los hombres de la Enciclopedia” (KROPOTKIN 
apud NETTLAU, 22/02/1934) 
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pero la negación del antiguo régimen fue total. Si no se avanzó más fué porque em todas las 
clases quedaba el elemento autoritario en mayoría. (NETTLAU, 01/08/1932) 

Portanto, Nettlau nunca confundiu o liberalismo com anarquismo ou libertário com 

anarquismo. Havia, no austríaco, um rigor conceitual em torno do que seria 

anarquismo. A separação entre anarquismo e libertários e liberais é o que faz com 

que Nettlau não caia em um maniqueísmo do “preto e branco”. Sua perspectiva é 

carregada de nuances. Porém o simples fato de não serem anarquistas não as 

arremessaria as forças que colaboram com a liberdade para o campo autoritário. E 

nem reduziria suas contribuições para a história80. O que está em cena aqui é são as 

contribuições para a liberdade que ocorreram no século XVIII. E o projeto inaugurado 

pelo enciclopedismo é aproveitado pelo anarquismo. Disto resulta que sua negação 

seria impossível para Nettlau. Haveria um sistema de balizamento do amor pela 

liberdade e igualdade que se forjaria pelos enciclopedistas e seria aproveitado pelos 

anarquistas. A fronteira que dividiria o anarquismo do enciclopedismo é a 

compreensão ainda primária adotada pelo segundo. Mas esta compreensão de 

liberdade inaugurada no século XVIII pelos enciclopedistas seria radicalmente 

ampliada para todos os horizontes da vida pelo socialismo integral, ou seja, não há 

antagonismo. 

Revolução francesa e sua influência em Godwin 

Por fim, dois grandes eventos históricos que ocorreram no século XVIII contribuíram, 

segundo Nettlau, para produzir uma atmosfera mais pura para a força libertária. Ainda 

mantendo como eixo o respirar com mais liberdade no século XVIII, pode-se dizer que 

a narrativa de Nettlau evidencia dois eventos históricos que transformaram toda a 

atmosfera do século XVIII.  Assim como os outros acontecimentos mencionados 

acima, a Independência dos EUA e a Revolução Francesa são eventos que 

produziriam rupturas significativas no mundo social, econômico, político e cultural. 

Estas revoluções possuem sua relevância própria por produzirem revalorações em 

escala mundial. Comportam-se como rupturas catastróficas que abalam todas as 

estruturas mundiais e, por isso, garantem sua relevância de primeira grandeza na 

narrativa de Nettlau. 

 
80 Somente uma visão doutrinária ou sectária atenuaria os avanços de determinado momento por não ser de 
fontes pura ou por não pensar de forma igual a visão. Tais visões são diametralmente opostas à compreensão 
que Nettlau dá às coisas 
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O primeiro evento histórico destacado por Nettlau no século XVIII é a Independência 

dos EUA. A independência dos EUA possui forte valor simbólico por se tratar do 

primeiro grande acontecimento histórico que produziria efeitos libertários em escala 

mundial. Nettlau diz: 

Desde la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América del Norte, en 
1776, el mundo vió que la voluntad de los hombres podía, si verdaderamente quería, cambiar 

un estado de cosas establecido y declarado intangible, sagrado, permanente. (NETTLAU, 
01/02/1928) 

 Para Nettlau, o estado de coisas que existia perdeu sua fixidez inabalável de outrora 

com a independência dos EUA. O evento é importante para a história da força 

libertária, pois, após o evento, percebeu-se que as grandes estruturas que estariam 

postas na sociedade não são intangíveis. Aquilo que foi tido como sagrado, eterno, 

indestrutível seria colocado em questionamento e sua força estaria abalada. Fica 

evidente uma articulação, na narrativa de Nettlau, dos estudos sobre a natureza, do 

movimento subversivo da razão em relação à fé com a independência dos EUA.  O 

sagrado, aquilo que é constituído desde sempre, o imutável se transformou. O 

potencial desta transformação é incalculável, do ponto de vista revolucionário.  

A implicação da independência dos EUA é o movimento. O desabamento das 

estruturas consolidadas reflete na sociedade como uma liberação para o movimento. 

O sagrado já não pode ser mais o estático ou o sagrado não existiria. Cabe ressaltar 

que o revolucionário é articulado com o movimento, romper com estruturas sociais 

fixas, com o rígido, o dogmático. A força revolucionária é uma força motriz, portanto, 

sua principal função seria dar movimento as coisas81. Nesse sentido, a independência 

dos EUA seria revolucionário e produziria um acolhimento em escala mundial 

revolucionário. Este seria o marco fundamental deste grande evento. Há que se falar 

que Nettlau não dá dimensão do sagrado em desmoronamento. Ou seja, Nettlau 

entenderia que a independência dos EUA retirou a fixidez do sagrado de uma grande 

estrutura e, consequentemente, o sagrado simples da vida cotidiana foi afetado por 

este movimento. Portanto, o sagrado, o intangível, o permanente teria sido derrotado 

em todos os horizontes e níveis da vida cotidiana. 

 
81 Esta discussão Nettlau parece ter aproveitado de Dopsh e pode ser vista no “De la caída de Roma”. Dopsh, 
assim como Nettlau – ao que parece todos os grandes nomes do anarquismo concordam com isso –, não acredita 
que o equilibro social que produz justiça e liberdade é desdobramento apenas das rupturas, mas da boa relação 
entre elas e a continuidade. 
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O segundo grande evento histórico na narrativa de Nettlau sobre o século XVIII é a 

revolução francesa. Em Nettlau, ela aparece como um esforço generoso que produziu 

o evento que mais se aproximou em derrubar o Antigo Regime. Como dito 

anteriormente, o Antigo regime seria o conjunto de dispositivos que inibem a 

circulação da liberdade. Portanto, a revolução francesa seria o primeiro grande evento 

que abalaria o vigor do Antigo Regime. Aqui será seguido o que se tornou padrão 

nesta dissertação, apresentar como Nettlau pensa o assunto e, posteriormente, 

breves comentários do que for pertinente ou tiver a ver com algum outro tema que 

futuramente requisitará do leitor determinada compreensão. 

Para Nettlau a Revolução Francesa minaria o sistema de autoridade vigente no século 

XVIII. O sistema de autoridade, como dissemos acima, é o que seria o “Antigo 

Regime”. Só se torna um regime antigo, pois, após 1789, ele estaria abalado e não 

mais em pleno vapor82. Este sistema de autoridade seria todo o conjunto de 

dispositivos que atrofiaria e restringiria a liberdade. A Revolução Francesa seria um 

evento histórico massivo que canalizaria potencial para eliminar o Antigo Regime. 

Vamos para como Nettlau tece esta narrativa: 

Em la segunda mitad del siglo XVIII estaba comovido y minado el sistema de autoridad, el 
régimen caduco y viejo, hecho de rutina, crueldad, superstición, beatería, esclavitud y tutela. 
La fe religiosa, la monarquía absoluta, los privilegios de la nobleza, el campesino siervo, la 
producción regulada por normas seculares, el utillaje individual cuando ya se habían 
concebido las máquinas, la educación pedantesca cuando J. J. Rousseau había dicho su 
palabra, todo se quería destruir. El objetivo de la revolución francesa de 1789 es poco 
comprendido si se dice que la burguesía trató de sustituir a la nobleza.: tanto como los 
artesanos y menestrales, los campesinos y todo el mundo. Una clase siempre es así. Lo que 
ocurrió fue que en todas las clases, desde el labrador al marqué, había grupos, minorías que 
vivían alerta, que no querían sino abatir el sistema caduco. Por ello lucharon las minorías en 
la época de los enciclopedistas y antes: lucharon en todo momento y por todos los medios. 
De la lucha se derivó la enorme corriente general que destruyó el régimen viejo y trató de 
construir uno nuevo sobre la base de la libertad. (NETTLAU, 01/08/1932) 

Este trecho é valoroso, pois nele é possível fazer toda a discussão de Nettlau sobre a 

Revolução Francesa. Nettlau a compreende como uma batalha entre os dois grandes 

projetos de modernidade. No trecho acima podemos encontrar quais sãos os dois 

projetos, como internamente se articularam no decorrer da luta e quais 

desdobramentos desta batalha. Analisaremos brevemente. 

 
82 Nota-se que o termo elegido por Nettlau é para se referir aos dispositivos de repressão possui valor político. 
O “antigo” sempre serviu para se referir ao que já está ultrapassado, que é démodé, sem vitalidade.  
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De um lado estaria o regime caduco que reúne a rotina, crueldade, superstição, 

beatitude, escravidão, tutela, fé religiosa, monarquia absoluta, privilégios da nobreza, 

campesino servo, produção regulada por normas seculares e utensilagem mental. 

Todos estes elementos somados seriam o sistema de autoridade sustentado pelo 

Antigo Regime. De um outro lado, aqueles que desejavam construir um novo regime 

baseado na liberdade. Este segundo grupo estaria relacionado com os 

enciclopedistas, ou seja, seria baseado na liberdade ampla do “ecrassons l’infame”. 

No fim, seriam dois projetos que se confrontariam e, inerentemente, algum precisaria 

ser eliminado neste confronto. Portanto, haver-se-ia dois projetos distintos 

representados pela autoridade e pela liberdade em disputa na Revolução Francesa. 

A revolução de 1789 seria o primeiro momento que o antigo regime estaria em risco 

de superação. 

A estratégia adotada pelos agentes de cada projeto tem seu destaque na análise de 

Nettlau. Nettlau diz no trecho que há em todas as classes pessoas que participavam 

da luta contra o antigo regime. Um pouco mais adiante Nettlau fala sobre os que 

defendiam o antigo regime: “Si no se avanzó más fué porque em todas las clases 

quedaba el elemento autoritario en mayoría” (NETTLAU, 01/08/1932). Ou seja, em 

todas as classes haveria defensores destes dois grandes projetos. Nesse sentido, a 

defesa de um determinado projeto não seria privilégio de classe. E a aliança das 

diversas camadas da sociedade em prol de um projeto seria uma tática plausível na 

guerra entre projetos. Na compreensão de Nettlau, o combate ao Antigo Regime não 

exigiria um tipo de crivo de classes, pelo contrário, as classes obrando em conjunto 

seria uma efervescência que aproximaria mais da vitória. O importante é saber que os 

dois projetos, já no século XVIII, disputavam não só a hegemonia social, mas, 

simultaneamente, colaboradores nas diferentes classes. 

Por fim, a Revolução Francesa seria um evento que o sistema de autoridade venceria. 

Em uma pequena frase mencionada acima, Nettlau diz que o Antigo Regime só 

venceria por ter maioria em todas as classes. Nettlau enfatiza a diversidade de classe, 

pois esta seria decisivo na vitória da Revolução. Mas o critério qualitativo seria apenas 

um dos elementos da derrota. Em outro trecho ele nos dá uma noção mais completa 

sobre a ação do Antigo Regime na Revolução Francesa: 

La Revolución francesa fue en realidad un esfuerzo generoso de emancipación humana total 
– sueño entrevisto, preparado por generaciones precedentes y fuerzas vitales -, acaparado 
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después, mutilado y monopolizado por grupos interesados, ávidos de propiedad y poder, que 
gozaron por turno las consecuencias de su victoria sobre la colectividad enriqueciéndose en 
la época del Directorio, obteniendo ventajas militares con el Imperio, siendo la burocracia 
reaccionaria de la Restauración, aliándose a la aristocracia y a los clérigos (NETTLAU, 
15/07/1933) 

A maioria seria o que garantiria a vitória de um dos projetos, mas as consequências 

para a história foram mais amplas. O principal representante da força conservadora 

seria os grupos ávidos por propriedade e poder. Eles que seriam os maioritários das 

diversas classes francesas. O principal efeito que se produziria desta vitória da força 

conservadora seria o enriquecimento de determinados grupos e a restauração do que 

seria o sistema de autoridade. Trata-se de uma restauração, pois, como mencionado 

em trecho supracitado, a Revolução francesa colocaria em xeque todo o antigo regime 

que estaria estabelecido até aquela data. Em outros termos, poder-se-ia falar em uma 

vitória da força conservadora, mas não em eliminação completa da força libertária. Os 

agentes da força conservadora teriam vencido e produzido a restauração do sistema 

de autoridade, porém Nettlau diz que da luta se derivaria uma corrente geral fundada 

na base da liberdade. Portanto, mesmo com a vitória da força conservadora, a 

liberdade conquistaria um terreno amplo na vida da população do século XVIII. 

Assim conseguimos entender melhor o que seria o “respirar com mais liberdade” de 

Nettlau quando tratava do século XVIII. Ele se referia à somatória de acontecimentos 

que favoreciam a força libertária, desde a massificação das lutas por bem-estar, 

passando pelo movimento subversivo da Razão em relação à fé, culminando na 

batalha de grupos generosos e livres contra o sistema de autoridade que estava 

estabelecido. Depois da Revolução francesa a força libertária está livre para construir 

sistemas amplos, ganhar a adesão da massa com seus diversos sistemas. 

Neste momento entraremos no século XIX, o apogeu da força libertária na narrativa 

de Nettlau. Aproveitaremos a designação dada pelo texto “Las fuentes del ideal”, 

porém entraremos, com a mediação dos comentários sobre o liberalismo no século 

XIX e do texto “Los anarquistas primitivos”, no texto específico da história do 

anarquismo de Nettlau, o “três períodos relevantes”. Este é um século muito 

importante, na narrativa de Nettlau, para a força libertária. A maior dificuldade em 

trabalhar este recorte temporal é a quantidade de autores, periódicos e movimentos 

que surgem. Infelizmente, o tempo estabelecido para a realização do mestrado não 

permitiu uma consulta com a digna extensão das obras dos diversos autores citados 



 

57 
 

para uma discussão ampla do século XIX em Nettlau. Portanto, esta parte do texto 

ganhará uma dimensão muito mais descritiva do que vinha sendo feito. É o momento 

do leitor se debruçar mais diretamente nos detalhes da imagem de Nettlau que o texto 

está construindo.  

Iniciar-se-á com a discussão sobre os acontecimentos relacionados ao liberalismo 

para depois falar sobre o anarquismo antes do seu primeiro período relevante. Aos 

discutir sobre o liberalismo será possível adentrar um pouco nos comentários de 

Nettlau sobre o socialismo83. O século XIX interessa para a compreensão de Nettlau 

sobre o liberalismo do início do século XX, pois é neste século que ocorre os principais 

acontecimentos que levam o liberalismo para a situação que se encontraria a época 

que Nettlau escrevia. 

Nettlau acredita que o liberalismo no século XIX mantém o projeto iniciado pelo XVIII. 

A forma como o liberalismo é colocado se insere no campo formado pela base da 

liberdade em luta contra o antigo regime. Primeiramente por sua crítica ao Estado, o 

respeito às autonomias locais e ao livre mercado: 

Estos señalamientos antiestatales tan decididos, escritos por un hombre [H. Th. Buckle] que 
acaba de pasar largos años leyendo y escrutando la historia política y social de los pueblos 
más proícios, con una intensidad y amplitud diversificada raramente, de pasada tienen un 
valor permanente y demuestra legalmente el grado de confianza en la libertad que entonces 
tenían de confianza en la libertad que entonces tenián – hacia el año 1860 – los pensadores 
y sabios de primer orden en Inglaterra, el Herbert Spencer de los Social Statics (1850), el John 
Stuart Mill de On Liberty (1859) y otros como J. Thoulmin Smith, defensor de la autonomía 
local, Richard Cobden del libre comercio, etc. (NETTLAU, 15/1928) 

Nettlau os considera, mas com alguns limites. Veja: 

Se ve bien que Buckle, como Herbert Spencer y John Stuart Mill, era partidario, no de la 
abolición del Estado, sino de su reducción al estricto mínimum, a un mínimum que estos 
hombres creían ser una función útil indispensable, de la que una comunidad compuesta de 
individuos con intereses diversos y a veces opuestos, no sabría prescindir (NETTLAU, 
15/1928) 

 
83 Se a dissertação fosse falar da história do socialismo e suas diversas matrizes, seria gasto mais páginas para 
uma discussão que contribuiria de forma secundária para a narrativa de Nettlau. O importante, para o leitor mais 
exigente, é que Nettlau parecia estar muito mais preocupado com a história do projeto de sociedade baseado 
na liberdade que com o socialismo. A referência principal que Nettlau usa para falar sobre o socialismo, no 
sentido amplo, é um livro de Havely, o “Histoire du Socialisme Européen”, que infelizmente não pode ser 
amplamente consultado. De qualquer forma, uma narrativa sobre o socialismo exigiria muitas páginas para 
justificar apenas alguns posicionamentos políticos defendidos por Nettlau em situações específicas. Como o foco 
da dissertação é a prática de liberação e libertária de Nettlau (as duas ao mesmo tempo, pois sua prática de 
liberação só seria possível com o pressuposto que o autor da prática esteja livre), não será mister entrar neste 
grande campo. Somente alguns comentários mais relevantes que têm a ver com a história do liberalismo no XIX 
será de bom grado. 
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A contribuição dos liberais à força libertária seria manifesta, para Nettlau, na sua crítica 

ao Estado. Seria um grande erro pensar que Nettlau os incorpora no campo libertário 

somente por sua pura e simples oposição ao Estado. O papel da crítica ao Estado não 

asseguraria a presença no campo libertário. Isso fica evidente no que seria uma 

tipologia da liberdade que Nettlau faz quando diz “una pretendida libertad que se 

realiza a cuenta de las demás, es egoismo, la voluntad de uno impuesta a outro, y, 

por lo tanto, la autoridad, la tiranía, la explotación, el mal” (NETTLAU, 15/01/1930). 

Isto é, Nettlau faz o procedimento inverso do simples ser contra o Estado. Para o 

austríaco, os liberais citados, por desejarem em certo nível a liberdade, é que seriam 

favoráveis ao Estado mínimo. Nesse sentido, considerando o sistema de autoridade 

vigente, ao propor um Estado mínimo ou o direito de resistir às imposições do Estado, 

os liberais estariam ampliando o cerco da liberdade para um outro nível. 

O que Nettlau vê como ampliação da liberdade é o surgimento da possibilidade de 

individualização. O que os liberais fizeram no século XVIII e XIX não foi simplesmente 

criar uma exigência em reduzir o Estado ao mínimo. O que eles fizeram seria um 

movimento de desnivelamento do indivíduo em relação a coletividade. Nettlau diz: 

Esta individualización de los hombres em un sentido no exclusivamente egoista es, en efecto, 
el primer gran paso hacia la emancipación humana; antes de ella existían los sentimientos 
colectivos y el egoísmo burtal de algunos en lucha terrible, que ha concluído hasta ahora, 
como bien lo vemos, por la victoria del monopolio y el privilegio. (NETTLAU, 15/01/1930) 

O primeiro passo rumo a emancipação humana seria o da possibilidade de 

individualização inaugurado pelos liberais. Não se trata simplesmente se escapar de 

um sistema de autoridade estabelecido. É a possibilidade de afirmar a individualidade 

independente da coletividade e seus dispositivos que estão postos. Para isto seria 

necessário pensar em componentes de individualização que não estariam a mercê 

dos interesses da coletividade. Tratar-se-ia de uma coletividade que conviveria muito 

bem com as diferenças. Para tanto, seria necessário o fim do monopólio e dos 

privilégios. A função do Estado seria apenas regulamentar os possíveis conflitos entre 

individualidades, ou seja, daí sairia a necessidade do Estado mínimo do liberalismo. 

E aqui fica cada vez mais evidente que Nettlau não os incorporavam à força libertária 

por simples e pura aversão ao Estado. Como dito antes, o funcionamento Estado seria 

o objeto que remeteria Nettlau à determinada compreensão de liberdade e, assim, 

seria possível avaliar se a liberdade proposta contribuiria ou não para a emancipação 

humana. 
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O liberalismo dá o primeiro passo para a emancipação humana, mas ainda estaria em 

déficit com a liberdade. Nettlau em momento algum confunde liberalismo com 

anarquismo. Embora as duas possam ter relações íntimas, as compreensões sobre a 

liberdade de cada corrente são distintas. Isto asseguraria uma separação entre as 

duas vertentes: 

Sólo algunos federalistas e partidarios del Estado – mínimum, los Pi y Margall, Carlos Catano, 
Hebert Spencer y otros, han preconizado la libertad, pero sin esta base de libertad social que 
es indispensable. Por lo tanto, si el sentimiento social ha sido despertado después de un siglo 
de agitación incesante y en vista del encarnizamiento capitalista por conservar el monopolio 
y el privilegio, el sentimiento de libertad en halla despierto en una proporción mucho menor; 
de ahí la deformación e insuficiencia de todos los resultados obtenidos, de ahí el fracaso de 
tantas bellas esperanzas y el atolladero presente. (NETTLAU, 15/01/1930)  

O referencial de Nettlau para liberdade é a liberdade integral. Para Nettlau, a liberdade 

deve passar por um feixe de relações para se filiar a liberdade defendida pelo 

anarquismo. Fundamentalmente ela só se alcançaria a emancipação humana 

completa se relacionasse o político, social, intelectual e moral. A ausência de alguma 

destas emancipações poderia significar a deformação de um projeto inicial, mesmo se 

fosse sinceramente apaixonado pela liberdade. No trecho acima, Nettlau enfatiza que 

a deformação e insuficiências seriam desdobramentos do déficit de liberdade do 

liberalismo e federalismo. O déficit, além de não produzir uma emancipação completa, 

não conseguiria conjurar o sistema de autoridade posto. Por isso, seria ineficaz na 

batalha contra aquele conservadorismo.  

Como dito Nettlau não era severo a ponto de excluir as contribuições da 

individualidade do campo da liberdade somente pelo déficit de liberdade. Pelo 

contrário, Nettlau via a individualização como uma necessidade da liberdade. Isto é 

feito de forma ampla e ponderada. Vamos ao que diz Nettlau: 

Pienso que uno debe acercarse con este espíritu a todas las expresiones del pensamiento 
individualista o individualizante que se encuentran en pensadorers y poetas de renombre 
universal y también en los trabajos de muchos de nuestros camaradas en las publicaciones 
libertarias. Hay tantas bellezas en autores como Thoreau, Whitman, Ibsen, Nietzsche y otros 
en que refrescar su amor a la libertad y donde se aprende a conocer los problemas, los 
matíces delicados de una conducta verdaderamente libre. Lo mismo que se rechazaré el 
individualismo autoritario (egoista) antes descrito, también habrá de rechazarse la utopia de 
un individualismo que se basta a sí mismo. 

Thoreau, Whitman, Ibsen, Nietzsche não seriam considerados como anarquistas, mas 

seu individualismo ocupariam o campo da liberdade. Nettlau não se trata de um autor 

rigoroso, mas não perde a precisão conceitual. No trecho acima, é possível notar que 

Nettlau não faz relações simples que resultaria em ausência de precisão. Suas 
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categorizações são estabelecidas por uma cadeia de relações que dão precisão ao 

conceito. Assim como falar em pura aversão ao Estado como libertário é um erro, o 

simples individualismo não é garantia de liberdade. As categorias de Nettlau, nesse 

sentido, são acessíveis somente após ser ultrapassada a cadeia de relações que 

agem como regras de dispersão. Isto tudo é o que permite figuras como Nietzsche e 

Ibsen serem admirados pelo individualismo e pelo amor à liberdade que produziram. 

Embora Nettlau não retire do campo da liberdade o liberalismo, a história teria retirado. 

O liberalismo no século XIX vai perdendo força revolucionária e se torna um 

instrumento da reação ao longo da sua história. Nettlau não nega a importância do 

liberalismo na luta contra o absolutismo durante no século XIX, não nega, como 

mostrado pouco acima, a sua importância para o progresso da liberdade, enfim, não 

nega os benefícios do liberalismo para a liberdade. Porém, no correr do século, há, 

segundo Nettlau, uma deformação na concepção: 

Sé muy bien hasta que punto el liberalismo ha venido a convertirse en un pretexto invocado 
por la burguesía para rechazar el socialismo, pero sé también todo lo que el socialismo 
incipiente luchó para contrarrestar el liberalismo cuando éste no era todavía burgués y 
antisocial.  
El socialismo autoritario que cree inútil la libertad es responsable de tal actitud de 
consecuencias tan funestas; el socialismo antiautoritario, reconociendo como reconoce la 
inseparable alianza de libertad y sociabilidad, fue poco asimilado porque tenía que sufrir la 
antipatía de burgueses y partidarios del Estado (NETTLAU, 15/07/1931) 

No trecho acima é possível perceber a variedades de projetos em disputa na 

modernidade para Nettlau. Há todo um imbróglio no trecho que merece uma certa 

explicação. O primeiro momento seria o do socialismo incipiente que seria contra o 

liberalismo que possuía afinidades com a liberdade. Num segundo momento, outras 

camadas sociais que flertavam com o viés social abandonam o liberalismo. E este se 

tornaria o pretexto da reação burguesa e anti-social para rechaçar o socialismo. O 

socialismo autoritário seria o principal responsável pelo acontecimento por sua 

estratégia universalista. Ao mesmo tempo que o socialismo libertário não foi 

suficientemente atrativo para o liberalismo se aliar. O que desdobrou em uma restrição 

do potencial emancipatório do liberalismo84. Esta restrição faria com que o liberalismo 

se tornasse instrumento de grupos ávidos por interesses pervertidos da liberdade 

defendida por Nettlau.  

 
84 A restrição do potencial revolucionário do liberalismo atingiria tais níveis que Nettlau chegaria a dizer em 1929: 
“Un liberal de hace un siglo fué un militante de innumerables revoluciones y batallas; un liberal de nuestros días 
no es nada” (15/12/1929) 
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A deformação do projeto defendido pelo liberalismo se relacionaria com a estratégia 

do socialismo autoritário. Nettlau compreendia o socialismo autoritário como algo 

muito mais amplo que Marx, “Son, pues, estos cuatro matices, Babeuf-Buonarroti, 

Blanqui, Louis Blanc y Cabet, los que representan el comunismo que reclama la 

incautación del poder supremo para imponer su sistema ” (NETTLAU, 15/02/1929). 

Entretanto será dado um foco em Marx, pois nele se consegue desenhar melhor o que 

seria o projeto universalista e intolerante do socialismo autoritário. Nettlau sobre Marx 

diz: 

Había, por tanto, a mediados del siglo diez y nueve: 1º socialistas de diversos matices, 
teóricos y críticos aislados y poco militantes; 2º los comunistas autoritarios antes descritos – 
más o menos acosados, presos, desterrados, sin relaciones fuera de su pequeño círculo 
devoto-; y 3º obreros organizados para la lucha presente (cuestiones del trabajo) y demócratas 
políticos con simpatías sociales, pero sin fe ni convicciones socialistas. 
Me parece que fue el papel histórico de Karl Marx el haber pugnado por una cooperación de 
la segunda y tercera de esas categorías y la eliminación de la primera. Su táctica fue ante 
todo elástica y proteiforme, tendió siempre a obtener la dirección de la tercera categoría, las 
masas obreras organizadas y la masa de los demócratas sociales, a ir con estas masas de 
obreros y electores a la conquista del poder (NETTLAU, 15/02/1928) 

Nettlau acreditava em um projeto universalista de Marx. Esse projeto visava dominar 

todo o movimento revolucionário do século XIX. A estratégia seria cooperar o 

comunismo autoritário – como Nettlau enfatiza, muito enfraquecido – e os 

trabalhadores organizados (tudo indica que aqui ele se refere às tradeunions da 

Inglaterra e EUA) e os democratas sociais. Nesse sentido é que ele conseguiria 

rechaçar o liberalismo e, consequentemente, o tornar refém dos interesses burgueses 

e antissociais85. A intenção de Marx seria dar uniformidade ao movimento 

revolucionário do século XIX. Como mencionado anteriormente, Nettlau acreditava 

que a individualização estaria entrelaçada com a liberdade e, consequentemente, a 

uniformidade seria um sintoma de autoritarismo. Para Nettlau, esta estratégia, embora 

possa obteve resultados efetivos internacionais, ela seria sintoma de uma ditadura 

intelectual perversa. Que não aceitaria a diversidade ou a oposição. Nesse sentido, 

Marx conseguiria ocupar um grande terreno no campo político, porém a custa da 

eliminação da diversidade do movimento revolucionário do século XIX. 

Marx utilizaria a mesma manobra que esterilizaria o liberalismo para aniquilar as 

diversas matizes do socialismo. A manobra seria, como mencionado acima, a 

 
85 Não se pode achar que Nettlau coloca o liberalismo como vítima de Marx. Como é evidente em um trecho 
acima, o liberalismo não aceitaria se aproximar do socialismo libertário para manter suas simpatias sociais.  
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instauração de uma ditadura intelectual que uniformizaria o pensamento 

revolucionário. O trecho acima já nos dá um pouco da dimensão do que foi esta 

manobra, mas Nettlau o apresenta de forma mais ampla no trecho abaixo: 

A consecuencia de los escasos que fueron para Marx los éxitos personales, introdujo más que 
nadie en el campo socialista la aspereza del odio, la polémica mortífera, el empeño de 
pulverizar al adversario sin reparar en medios, la insidia y la crueldad: de Bruno Bauer y Max 
Stirner a Proudhon y Bakunin, a Lassalle y a Dübring, para o consignar más que unos nombres 
notorios., Marx y Engels se obstinaron en perseguir a los hombres libertarios, no retrocediendo 
en su furor ni siquiera tratándose de elementos de su propio partido que fueran más populares 
que ellos.  
Blanqui y Tchernushevsky son tal vez los únicos contemporáneos socialistas de Marx y Engels 
a quienes éstos no trataron con odio, desprecio o suficiencia desdeñosa desde las alturas; a 
aquellos dos nombres puede añadirse el de Bebel. 
Marx y Engels introdujeron en el campo socialista lo que llamaban la diferencia entre el 
socialismo utópico, primitivo, absoluto y caduco, según ellos, y el científico, es decir, suyo. 
(NETTLAU, 15/10/1931) 

Nettlau, no trecho acima, desenha a estratégia de Marx em relação à variedade de 

socialismo que existiam no século XIX. O primeiro que merece destaque são os 

chamados por Marx de socialistas utópicos – que seria nada mais que o lado 

experimental do socialismo que se manifestou nas falanstérios de Fourier e nos 

experimentos de Owen. Outro matiz do socialismo que Marx perseguiu foi a que se 

opunha ao monopólio ou o chamado socialismo libertário. Marx escreve alguns livros 

de combate como, por exemplo, o “Miséria da Filosofia” para atacar o Proudhon e, 

posteriormente, mostra seu lado arbitrário no Congresso da Haya em 1872, quando 

expulsa os aliancistas da AIT. Por fim, a estratégia que Nettlau diz que Marx utilizou 

respingaria em pessoas de filiação política próxima como, por exemplo, Lasalle – o 

“Crítica ao programa de Gotha” é um dos livros de Marx que resultou desta 

perseguição. Portanto, o que mais pretendia, segundo Nettlau, é pulverizar toda a 

oposição ou diferença em relação ao seu pensamento. 

Neste momento do texto se faz mister um adendo um pouco deslocado.  Owen, além 

de ser chamado por Nettlau de pai das oito horas da jornada de trabalho, iniciou, por 

acaso, um tipo de internacionalismo. Nettlau diz: 

Sus amigos y él [Owen] inauguraron un movimiento cooperativo inglés que continuaba 
existiendo en proporciones enormes, aunque no inspirado ya en el espíritu de Robert Owen, 
- con su espíritu esos movimientos ricos y sólidos, desarrollados más o menos en todos los 
rincones del globo, por una federación verdaderamente solidaria, por la extensión de la 
cooperación productiva en alianza estrecha con los sindicatos obreros igualmente distribuídos 
absolutamente por todas partes, habrían podido tener en jaque al capitalismo desde hace 
mucho tiempo, crear el verdadero internacionalismo humanitario y económicamente solidario 
y cerrar esta maldidta era era de las guerras (NETTLAU, 15/08/1924) 
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Desta estratégia resultaria no fim do socialismo chamado de utópico e a esterilidade 

do liberalismo. Depois de Marx o socialismo utópico seria quase que pulverizado da 

história e torna-se restrito à pequenos grupos ou a indivíduos isolados. Muitos deles 

aderem ao socialismo libertário. Que conseguiria se manter massivamente na 

Espanha e Itália na Europa e em alguns países da América. O liberalismo, se não se 

tornasse amorfo, tornar-se-ia ferramenta de interesses considerados por Nettlau como 

pervertidos. Marx seria um dos responsáveis pelo enfraquecimento da força libertária 

no fim do século XIX e início do XX. 

O liberalismo se tornaria, no século XIX, instrumento de interesses burgueses e 

antissociais, porém ainda assim seria progenitor do anarquismo. Nettlau diz que “los 

sostenedores del espíritu libertario son descendientes de los que hicieron florecer el 

espíritu liberal desde el siglo XVIII” (01/02/1934). Foi mencionado inúmeras vezes que 

entre o anarquismo e o liberalismo há diferenças abismais, segundo Nettlau, mas que 

isso não o impede de considerar a relevância e a importância histórica do liberalismo 

para a liberdade. Afirmar que descende não pode ser traduzido em uma incorporação 

plena de um determinado projeto, nem, muitas vezes, incorporação, mas se poderia 

pensar que no século XVIII a Razão realiza seu movimento de subversão em relação 

à fé. Isto permitiria o surgimento do socialismo libertário. Esta dissertação não entrará 

no debate da significação de “descender” para Nettlau. Acredita-se que Nettlau vê 

excelentes contribuições do liberalismo, como vê contribuições dos fourieristas, dos 

individualistas, de Marx86, Freud, Darwin, da ciência, da arte e de todos os grupos que 

contribuíram para a emancipação humana. 

A tese de Nettlau é que o anarquismo seria resultado de uma dupla origem ainda no 

século XVIII. Para demonstrar a compreensão da origem do anarquismo em Nettlau 

vamos utilizar como eixo o texto “Enseñanza libertarias que oferece la revolución de 

1848 em Europa” de 01 de dezembro de 1932. Sempre quando se fazer necessário 

será reportado outros textos complementares para dar dimensão da narrativa de 

Nettlau sobre a história do anarquismo. Essa será a parte mais descritiva do texto, 

pois o tempo imposto pelo mestrado não permitiu uma consulta ampla dos autores 

citados fazendo com que se recorra mais aos comentários de Nettlau. Por outro lado, 

correr-se-ia o risco de empobrecer a narrativa de Nettlau se simplesmente fosse 

 
86 Nettlau não se demonstra tão rigoroso quanto a Marx, tece elogios, mas evidencia seu projeto autoritário 
sempre que pode. 



 

64 
 

concentrado em um ou dois grandes autores87. Para evitar um texto maçante com 

inúmeras pausas, vamos descrever diretamente as biografias e seus adendo, se se 

fazer necessário.  

Nettlau utiliza da noção de origem constantemente, porém o que é enfatizado é o 

pluralismo das origens. Pensar origem não significa pensar, automaticamente, em 

modelos, universalidade ou unicidade. Nettlau é um autor que não reduz origem ao 

único, que sua origem é altamente fissurada e, portanto, não é um todo homogêneo, 

mas um conjunto de infinitas diversidades. Nettlau mesmo diz:  

en ciertos domínios estamos todos muy habituados a pensar así, en otros la idea así 
diferenciada lleva una vida propia, sus orígenes han sido olvidados o descuidados y 
los hombres se sienten divididos por concepciones a las que atribuyen un origen 
general y un valor permanente, aun cuando son productos muy individuales y 
personales. (NETTLAU, 15/04/1931) 

O anarquismo seria uma origem em conjunto de individualidades. Dificilmente e sem 

malabarismos teóricos, poder-se-ia admitir que Nettlau reduz o surgimento do 

anarquismo à algum teórico. A noção ampla e aberta de anarquismo de Nettlau faz 

com que a dispersão do anarquismo assuma formas singulares e distantes. 

Simultaneamente, pode-se falar em um Marechal libertário e em Godwin manifestando 

a força libertária. Duas compreensões que seriam distintas e que estão distantes. Na 

prática, para Nettlau, ninguém poderia ser proprietário da força libertária. Portanto, a 

origem anarquista só poderia ser um conjunto de individualidades. Não se pode falar 

em uma origem geral. Isto não impede que Nettlau narre eventos que contribuiriam 

com o surgimento do anarquismo.  

Para Nettlau, o anarquismo se originaria de forma dupla. Este é um detalhe peculiar 

na historiografia do anarquismo. Vamos ao trecho de Nettlau e, posteriormente, o 

comentamos: 

El anarquismo tuvo origen doble: por una parte fue en principio la interpretación 
integral, completa del socialismo que no prescinde de la libertad; por otra parte, se 
formó espontánea e inevitablemente como reacción contra los desastres, quiebras y 
locuras de la autoridad, considerada en su realidad de hecho o en su acepción de 
doctrina (NETTLAU, 01/12/1932) 

 
87 Há uma citação feita mais acima que evidencia que Nettlau não compreendia o anarquismo como 
desdobramento de um único autor ou livro, portanto, se fosse feita uma narrativa canalizada, caracterizar-se-ia 
falta de precisão no comentário. 
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O que Nettlau chama de origem dupla não é o encontro entre duas supostas partes 

da origem, sim duas formas originárias. De fato, o socialismo integral que não 

prescinde da liberdade é uma reação contra as loucuras da autoridade e uma reação, 

em todos os sentidos, contra a autoridade é uma forma de alcançar o socialismo 

integral. Entretanto o que Nettlau está tentando afirmar é que há duas formas de se 

encontrar com o socialismo integral. Um dos caminhos seria pela compreensão de um 

socialismo que expandiria o ser (socialismo integral) e o outro caminho como as 

frustrações em relação ao regime de autoridade88. Seriam caminhos complementares 

que se encontram no mesmo fim. De qualquer forma, não significa que um anarquista 

que se origina por um dos caminhos não possa se referenciar em um anarquista que 

se forjou por outro caminho. O que está em jogo, é algo antes disso, é o período de 

formação anárquica do militante. Como ele chega no anarquismo, não uma vida inteira 

restrita à um caminho específico. Na prática, a separação entre as origens não 

implicaria dizer que Bakunin nunca leu Godwin ou Proudhon e nem que Pouget nunca 

leu Bakunin, por exemplo. 

Abaixo estará uma pequena biografia de cada anarquista que participa desde 

momento pré-1º momento relevante do anarquismo. Usamos basicamente dois textos, 

o “Enseñanzas libertarias que oferece la revolución de 1848 en Europa” e o “Vias de 

evolución do anarquismo”. Quando for necessário, utilizaremos outros textos. Para 

agilizar, serão feitas pequenas biografias – algo em torno de um parágrafo - com o 

que Nettlau dá destaque na vida de cada um.   

Sylvain Maréchal (1750-1805): francês, bibliotecário, poeta idílico anacreôntico, 

escreveu diversas obras sobre o moral, deus, ateísmo e sobre idade do ouro. 

Participou da Revolução Francesa. Criador de um anarquismo pastoral. Uma das suas 

principais obras é o Manifesto de los iguales (1802) que diz “Desapareced, 

distinciones sublevantes de gobernantes e y gobernados!”. Há um artigo biográfico no 

primeiro número do L’Humanitaire.  

William Godwin (1750-1836): autor do “An Enquisy concerning Political Justice” em 

1793. Nettlau o considera como pai intelectual de Shelley, Mill e Spencer. Mais que 

isso, todo o mundo lia Godwin até metade do século XIX. Após a Revolução Francesa 

 
88 Por coincidência ou não, com exceção de Proudhon, todos os anarquistas citados no texto que, nos dias atuais, 
estão em voga são da primeira origem apontada por Nettlau (Bakunin, Malatesta, Reclus, Kropotkin).   
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foi quando se iniciou suas desconfianças em relação as ditaduras nascentes. 

Defendeu o ensino, discussão, coordenação inteligente e voluntária das forças 

progressivas para se realizar a anarquia. Foi o primeiro anarquista a desenvolver um 

vasto sistema. 

Mary Wollistonecraft: autora do “A vindication of the Rights of Men” em 1792. Uma das 

primeiras mulheres livres da sua época.  

Josiah Warren (1798-1879): um dos últimos puritanos americanos que se apôs ao 

comércio e a ânsia por riquezas. Em sua época, o solo era de fácil acesso e, assim, 

Warren produziu um anarquismo individualista baseado em um sistema de igualdade 

relativamente simples. Participou de aldeias utópicas em Ohío (1847) e, em New York 

(1848), participou de uma comunidade que experimental que se chamaria Trialville , 

posteriormente, Modern Times. Fundou o primeiro periódico individualista, o The 

Peacefal Revolutionist em janeiro de 1833 em Ohío. Pouco conhecido fora dos EUA. 

O anarquismo individualista dos EUA propulsionaria experimentações na sexualidade. 

Nettlau diz: 

De una doctrina tan radicalmente adversa al Estado se derivó la más levantada aspiración a 
la inviolabilidad del individuo, influyendo en la vida familiar, singularmente en el aspecto 
sexual. Stephen Pearl Andrews, E. M. Heywwod, M. Harman, Lilian Harmas y E. C. Walker 
propagaron incansablemente aquella doctrina, exponiéndose a denuncias y persecuciones. 
Afirmaban ante todo el derecho que tiene la mujer a disponer de si misma, a pesar de la 
legalidad escrita y de la costumbre del matrimonio. (NETTLAU, 20/07/1934) 

G. Charavay: obreiro editor L’humanitaire, primeiro periódico comunista anarquista. 

Proudhon (1809-1865): obreiro tipografo que o garantiu certa independência 

permitindo viver um mundo rodeado de burgueses querendo se enriquecerem e 

socialistas que queriam tutelar o mundo. Foi crítico ao aburguesamento e ao 

socialismo forçoso, o que o levou ao isolamento. Opôs-se duramente ao monopólio 

de toda natureza. Alcançou o anarquismo em seu “Les Confessions d’une 

révolutionnaire”, no qual tece comentários sobre as revoltas de 1848 e a instauração 

do poder89. 

 
89 Certamente Proudhon ocupa uma posição de destaque na narrativa de Nettlau. Porém, como muito se 
conhece sobre Proudhon e Nettlau não dedicou inúmeros textos à Proudhon – como é o caso de Kropotkin, 
Bakunion, Reclus e Malatesta -, nem o coloca como referência à um marco importante – como o caso de Landauer 
-, não será gasta muitas linhas sobre o autor. Cabe noticiar o leitor que Proudhon é uma figura importante para 
Nettlau. 
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Jean-Joseph May (1841: do grupo do L’Humanitaire): trabalhador, do meio dos 

trabalhadores comunistas. Sente a estreiteza do sistema e proclama um comunismo 

livre, cosmopolita, ilimitado, despreocupado das realidades imediatas. Um Rdos 

folhetos de Cabet da série “Refutación de...”, o “Refutación de L’Humanitaire”, 

indignado contra o caráter ímpio, destruidor da família e antiautoritário. May passou 

pela Inglaterra, depois de dois anos voltou para a França e foi enviado pelo exército 

para missão na África. Ficou doente e foi enviado a Tolón, onde faleceu. 

Max Stirner (1806-1856): nome desconhecido pelos alemães e pela massa, mas seria, 

do ponto de vista intelectual, um dos alemães mais importantes. Participou de um 

círculo de incisiva e sútil crítica religiosa e filosófica, política e social – mesmo círculo 

de Marx e Engels. Sem descuidar do princípio social, esboçaria um indivíduo que 

saberia se proteger das autoridades e tutelas, sem recorrer ao isolamento. 

Desenvolveu uma ética da amoralidade próxima com a de Nietzsche. 

Anselmo Belegarrique: do sudoeste francês da região dos Pirineus, Bellegarrique 

passou pela américa, nos EUA e Honduras, onde deixou algumas publicações. Em 

1849 foi confiado um periódico, La Civilisation90, de Toulouse, a Belegarrigue, foi 

responsável por periódicos como L’Anarchie e L’Ordre. Rejeitou o governamentalismo 

e foi precursor da eliminação do Estado pela desobediência, inercia, abstenção 

completa que ficou conhecido como teoria da calma. Inspirou figuras como Tholstoi, 

Gandhi e Thoreau. 

Ernesto Coeurderoy (1825-1862): Filho de burgueses acomodados. Estudou medicina 

em Paris a partir de 1842. Ao ver os horrores de junho acerca dos corpos das vítimas 

que atendia no hospital, fez-se socialista revolucionário. Foi o primeiro que difundiu as 

ideias comunistas anarquistas entre a juventude burguesa intelectual. Em 1852, 

Coeurderoy se diz francamente anarquista e compreende sua ideia em toda sua 

amplitude91. Sua concepção particular dos caminhos que conduzem ao anarquismo 

contribuiu para seu isolamento e, por sua aparência paradoxal, evitou-se sua 

discussão sobre seus escritos. 

Joseph Déjacque: Nettlau não encontra documentos relativos à origem de Déjacque, 

mas supõe nascer em 1821 marinheiro em um barco do Estado. Esteve sempre no 

 
90 Periódico que chegou a ter uma tiragem de 1.800 a 2.500 exemplares. 
91 Possivelmente Nettlau se refere ao livro « De la Revolution dans l’homme et dans la société ». 
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meio obreiro francês revolucionário. Em 1848 se relaciona com o grupo Atelier, órgão 

associacionista moderado. Foi assistente do no Club des Femmes e publicou poemas 

no órgão do club, o La Voix Des Femmes. Um dos principais críticos à Proudhon por 

seus posicionamentos autoritários em relação a mulher. Assim como o anarquista 

Cesar de Paepe92, aceitaram um sistema de legislação direta como mediação entre 

anarquismo e sociedade presente. Há uma tradição que diz que, após participar da 

guerra civil nos EUA. Ele retorna para a França onde a fome e as alucinações 

religiosas os deixam louco. Morre, em 1867, em um manicômio. O primeiro ensaio 

biográfico de Nettlau foi sobre Dejacque. 

Assim como Couerderoy, Dejacque caiu no esquecimento em 1860-70 na 

internacional. Ninguém mais falava deles e nem do seu comunismo anarquista que 

propagavam de 1852 até 186193. 

Carlos Pisacane. Foi nacionalista militante de 1848-49, e chefe de estado mior general 

da república romana. Refugiou-se na Suíça, onde colaborou com a revista de Mazzini 

de 1849 até 1851. Em Lausana conheceu Couerderoy separando das ideias de 

Mazzini. Foi amigo de Fanelli94. Em 1857 participou da insurreição de Sapri, onde 

morreu. Entre 1858 e 1860, as obras de Pisacane foram publicadas e, por hipotese, 

Maizzini teria sumido com as publicações, que foram encontradas posteriormente por 

Cafiero. Nettau via relações muito próxima entre Piscane e Bakunin. 

Um pequeno adendo. O conjunto de anarquistas deste período produziram um feito 

que mudaria toda a história do anarquismo. Nettlau diz: 

Este período de inacción, 1852 a 1861, nos ha dado a Dejacque y a Coeurderoy y a un 
pequeño número que pensaban como ellos, pero que no escribián, a Pisacane en Italia, a los 
individualistas en los Estados Unidos y en Londres, A Proudhon, y aquí y allá gentes aisladas; 
eso fue todo. Fué el período de los islados y de los olvidados, pero nuestras ideas dieron un 
paso hacia adelante; la libertad, muy a menudo predicada sola, se alió definitivamente a la 
solidaridad; las ideas anarquistas reciben desde entonces una base social solidaristas 
(NETTLAU, 02/15/1925)  

 
92 Militante da AIT-Belga. Cesar de Paepe é um anarquista importante na história do anarquismo, mas não 
mereceu destaque nas publicações de Nettlau nos textos que recortamos. 
93 Vale dizer que o comunismo anarquista foi atribuído à Reclus e Kropotkin muitas vezes na história do 
anarquismo – Nettlau já soltava notas sobre isto. Mas isto seria um erro, segundo Nettlau. 
94 Fanelli foi um engenheiro e deputado italiano, participou da Alianza de Bakunin e teve papel de destaque na 
história do anarquismo por levar a AIT e a Alianza para a Espanha. 



 

69 
 

Luisa Michel: comunarde e uma das contribuintes da La Revista Blanca. Michel 

chegou à anarquia interpretando a Comuna de Paris no seu navio de deportação de 

Paria para Nova Caledonia. 

Estes autores representam o núcleo do que seria a origem do anarquismo na narrativa 

de Nettlau. Não vamos produzir relação maior entre os autores além das duas origens 

mencionadas acima. Não se trata de um movimento desarticulado, muitas vezes, se 

aprofundamos na biografia de cada um dos anarquistas citados, perceber-se-ia que 

há inúmeras relações entre eles, contatos, troca de materiais, publicações ou tradução 

de um ou outro, amigos próximos, enfim, uma variedade de elementos que garantiriam 

a relação do movimento anarquista. A intenção desta parte da dissertação não é a de 

negar as relações existentes entre os anarquistas na narrativa de Nettlau, mas de 

evidenciar as fissuras na origem do anarquista percebidas por Nettlau. Portanto, a 

motivação da escolha da forma de escrita acima foi evidenciar a dispersão da origem 

do anarquismo em Nettlau. 

O anarquismo como afirmação coletiva é fenómeno recente. Vamos apresentar o que 

Nettlau chamou de três períodos relevantes da história do anarquismo. O texto elegido 

para demonstrar essa categorização realizada por Nettlau foi o “três períodos 

relevantes del Anarquismo mundial”. Neste texto, Nettlau apresenta sua grande tese 

sobre a divisão do anarquismo como afirmação coletiva. Como já afirmado, Nettlau 

reserva grande parte dos seus escritos e sua vida para a história do anarquismo. 

Sintomaticamente, a grande tese de Nettlau sobre a história do anarquismo ocupa 

posição relevante em toda sua produção. Embora o texto se chama três momentos, 

Nettlau considera que o anarquismo possuiria somente dois momentos relevantes. 

Somente com Bakunin que o anarquismo se tornaria uma afirmação coletiva e se 

poderia falar em momento relevante da história do anarquismo. O centro da 

massificação do anarquismo está na AIT e na relação de Bakunin com a associação. 

Será descrito, posteriormente, mais extensivamente a relação Bakunin e AIT. Primeiro 

será preciso descrever como Nettlau analisou as disputas entre forças na AIT. 

Posteriormente será apresentado brevemente a atuação de Bakunin e da Aliança. E, 

por fim, dos efeitos massivos da atuação bakuninista. 

Para Nettlau, grupos de diversos matizes conviviam na AIT. Embora a história do 

anarquismo tende recortar a história da AIT na disputa entre Marx e Bakunin, a AIT foi 
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composta por grupos que se filiavam a concepções de vida muito distintas. O próprio 

programa da AIT dava esta abertura. Não pretendemos fazer uma breve história da 

AIT, mas de apresentar a leitura de Nettlau sobre um determinado momento da AIT e 

partindo de um determinado recorte, que é o da massificação do anarquismo. Nettlau 

destaca três grupos relevantes na AIT: os comunistas autoritários; os tradeunionistas; 

e o grupo de trabalhadores avançados da Bélgica e Suiça. Como é o último grupo que 

interessará Nettlau em sua narrativa, pode-se compartilhar na íntegra a leitura de 

Nettlau sobre o grupo: 

Trabajadores muy avanzados de Bélgica y de la Suiza romanda, que, socialistas de instinto e 
impresionados por el federalismo y el antiestatismo de Proudhon, fusionaban estas dos ideas, 

creando un socialismo netamente antiestatista: el colectivismo revolucionario. (NETTLAU, 
01/10/1932) 

A Aliança, agrupação que Bakunin participava, foi responsável pela massificação do 

anarquismo. Obviamente, Bakunin foi o militante mais destacado e com mais traquejo 

estratégico da Aliança. A agrupação exerceu um papel fundamental para a 

massificação do movimento anarquista. Nettlau centraliza sua narrativa em Bakunin, 

porém, com o auxílio de outros textos, sabemos que se trata de uma movimentação 

planejada no interior da Aliança: 

Fueron apoyados desde 1868 por Bakunin que había propagado tal socialismo desde 1864 a 
1868, al margen de la Internacional. Lo inició también desde 1865 en Italia; a   partir del 
invierno de 1868-69 en España. Y por la misma época en Ginebra, en el Jura suizo y en menos 
proporción en las regiones de Lyon y Marsella. (NETTLAU, 01/10/1932) 

Bakunin se apoia no coletivismo revolucionário para iniciar sua propagação do 

socialismo integral na Internacional. Como o trecho acima mostra, Bakunin propagou 

o socialismo antiestatista, de 1864 até o 1868, na Internacional. Assim seria o início 

da massificação do anarquismo. Nessa relação entre o coletivismo revolucionário – 

possivelmente expresso por figuras como De Paepe, por exemplo – e Bakunin é que 

se pode pensar no surgimento de um coletivismo anarquista95. No segundo momento 

há uma expansão para países que não experimentaram contatos massivos o 

anarquismo ou com algum socialismo antiestatista. Assim acontece com o movimento 

na Espanha em 1868. Na Espanha, antes da intervenção do Bakunin, havia grupos 

de fourieristas e proudhonianos e alguns periódicos que circulavam no país, porém 

 
95 Nettlau não nos mostra esta relação no texto. Mas Bakunin foi muito próximo da AIT belga e suíça. Há cartas 
que evidenciar a proximidade e o posterior distanciamento de Bakunin do coletivismo revolucionário. 
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não se falava sobre AIT e anarquismo. E nestas relações entre AIT, Aliança, Bakunin 

e coletivismo revolucionário é que se deu a primeira massificação do anarquismo. 

Nettlau defende a massificação do anarquismo se baseando em dois eventos que ele 

considera como relevante. São eventos que evidenciam como o anarquismo e os 

anseios populares por liberdade estavam difundidos em massa. O primeiro evento que 

evidenciaria o potencial revolucionário do anarquismo seria o Congresso da Basileia 

da internacional que ocorreu em 1869. No congresso, os anarquistas conseguiriam 

fazer frente aos esforços autoritários e paralisar a vontade de Marx, que tratava, 

segundo Nettlau, como se a Internacional evoluísse em bloco para o sistema 

defendido por ele. À época, a Internacional era a maior organização trabalhista do 

mundo e possuía uma grande quantidade de militantes. Marx foi o presidente do alto 

conselho da AIT e gozava de grande reputação. O fato de em um congresso 

internacional da AIT determinado grupo fazer frente ao Marx é sintoma de certa 

massificação. O segundo evento que comprovaria a massificação do anarquismo é a 

Comuna de Paris de 71. Nettlau não considera a Comuna como um movimento 

tipicamente anarquista, mas uma revolta que demonstra o carácter libertário das 

massas96. Nettlau sobre a Comuna diz:  

esta no fué anarquista en su origen pero constituyó una brillante afirmación del principio de 
autonomía y voluntad federalista, una protesta encendida contra el Estado, una consecuencia 
del espíritu de libertad, un desafio a la autoridad secular, al sucumbir históricamente, reprimida 
y martirizada; carácter pudo dar inmenso impulso a la Internacional inclinando la balanza en 
pro del socialismo libertario (NETTLAU, 01/08/1932) 

A Comuna de Paris não seria um movimento tipicamente anarquista, porém um 

movimento que produziria inclinações para o socialismo libertário na Internacional. Os 

grupos que possuem afinidade com o anarquismo e com o anti-estatismo não são, 

como mencionado várias vezes, confundidos por Nettlau. A inferência de uma 

massificação do anarquismo baseada na Comuna de Paria se trata de uma leitura dos 

desdobramentos da Comuna e não da comuna em si. Na história do anarquismo a 

Comuna de Paris, realmente, ocupa lugar privilegiado, pois, com ela, o socialismo 

integral ganha adesão massiva na AIT. Deste movimento pós-Comuna há três 

desdobramentos importantes: 1 – os anarquistas dizimados na França se reconfortam 

na Espanha e Itália, que se tornariam os dois países que o anarquismo teve melhor 

 
96 Há um detalhe que possui certa relevância nas falas de Nettlau sobre o movimento de Paris. Enquanto Bakunin 
considerava Varlin seu amigo, Nettlau o coloca no campo do coletivismo autoritário. Nettlau cita pouquíssimas 
vezes Varlin, portanto, não podemos falar o motivo. Mas a dualidade de interpretações mereceria certa atenção. 
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acolhimento na sua história; 2 – o autoritarismo patrocinado por Marx estabeleceria 

um cerco ao socialismo libertário que se manifesta na expulsão dos aliancistas no 

Congresso da Haya e a separação que impediria, por dez anos, as ideias libertárias 

de serem propagadas na França, Alemanha e Inglaterra; 3 – releituras internas no 

anarquismo97. Os dois primeiros desdobramentos da Comuna demonstram o caminho 

que as ideias libertárias tiveram neste primeiro período relevante da história do 

anarquismo. 

O primeiro período seria marcado pela massificação do anarquismo na atmosfera da 

Internacional. São as articulações feitas por Bakunin e os aliancistas, na década de 

60 do século XIX, para propagar as ideias anarquistas por países com mais afinidade 

libertária e as inclinações dos associados da AIT, no início década de 70, para o 

socialismo integral após a Comuna. O percurso é o da Suíça e Bélgica no seu início; 

Bakunin e sua expansão das ideias libertárias para a Espanha e Itália; por fim, uma 

revolta espontânea na França que fortalece o movimento da Espanha e Itália e resiste, 

com menos força, na Suíça, porém é isolado do resto da Europa. A Comuna serviria 

para demonstrar que a vontade popular das grandes cidades europeias estaria 

disposta a acolher as ideias libertárias. Portanto, é uma massificação dos anseios 

populares por uma liberdade muito próxima da defendida por Nettlau. 

Pode-se falar que o primeiro período relevante do anarquismo na narrativa de Nettlau 

vai de 1864 até 1871. Em 1864 por se tratar do início da atividade de Bakunin nas 

margens da Internacional e da sua boa recepção pelas massas de diversos países. 

Encerrar-se-ia em 1871, pois é neste momento que se inicia um momento de refluxo 

no anarquismo com a perseguição do comunismo autoritário no Congresso da Haya 

e o cerco que se estabelece de dez anos que impede a propagação massiva do 

anarquismo. Somente em 1881 o anarquismo começaria a se propagar em 

determinados países como Alemanha e França. Portanto, desde o fim da Comuna de 

Paris começa-se a reduzir a relevância do anarquismo na vida social e cotidiana das 

massas. 

2 º período relevante da história do anarquismo 

O que Nettlau chamou de renascimento anarquista é só foi possível vinte anos após 

a o período de refluxo do anarquismo. Nettlau destaca o período pela renovação do 

 
97 Será abordado o terceiro desdobramento da Comuna de Paris nesta dissertação somente mais tarde. 
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pensamento anarquista que ocorre, pela volta e surgimento de militantes importantes, 

e pela massificação de determinadas reivindicações que os anarquistas conseguiram 

protagonizar. Será seguida esta divisão para a apresentação deste segundo período, 

como Nettlau mesmo sugere no seu texto.  

Primeiro é preciso dizer que Nettlau entendia que a renovação do anarquismo seria 

germinada pelos debates e militância de três figuras: Ricardo Mella, Gustavo 

Landuaer e Voltarine de Cleyre. Nettlau não apresenta claramente as razões desta 

colocação, porém inferimos que são os três que se preocupariam em articular 

anarquismo e a massa. 

A renovação do anarquismo no segundo período de Nettlau se basearia na 

massificação de dois tipos de anarquismos. O primeiro anarquismo que surgiria neste 

segundo período seria na França e o segundo na Espanha. Estes dois anarquismos 

causariam mudanças na compreensão do anarquismo que permitiria sua nova 

ampliação e massificação. Assim o anarquismo reencontraria o caminho da 

população. No anarquismo francês Nettlau diz: “Hubo entonces em Paris un 

anarquismo de gran verbo, de actos temerarios, de valor y a gación. Penetró en el 

arte, en la literatura y en los sindicatos, haciéndolos combativos. Era un anarquismo 

ético que se basaba em Guyau.” (NETTLAU, 01/08/1932)98. A segunda matiz do 

anarquismo que surgiria neste período é a do anarquismo sem adjetivos. Nettlau diz:  

Se advería en España el amplio concepto que recusa los exclusivismos e económicos, 
considerando que son hipótesis y admitiendo alguna de ella o bien su totalidad, ninguna 
obligatoriamente, sin prohibir que cada uno elija la de su predilección o convicción personal. 
Se trataba del anarquismo puro y simple, sin adjetivos. (NETTLAU, 01/08/1932) 

Anarquismo sem adjetivos seria o anarquismo que não determina exclusão 

econômica99. O que há nesse anarquismo é a solução para um conflito que se 

ascendeu no movimento anarquismo em torno da perspectiva econômica que o 

movimento deveria adotar para dar seu tom revolucionário. Esta solução cessaria os 

conflitos entre a diversidade de matizes do anarquismo. Para os defensores do 

anarquismo sem adjetivo, seria preciso entregar a livre concorrência entre os sistemas 

econômicos e o que tivesse mais afinidade com os interesses locais prevaleceria ou 

 
98 O anarquismo ético seria desenvolvido por Élisse Reclus, porém o que Nettlau se refere é de uma massificação.  
99 Não se deve confundir o anarquismo sem adjetivos com a síntese. O primeiro é teorizado, principalmente, por 
Tárrida de Marmoll e o segundo por Sebastien Faure. São sistema de organização distinto. Embora os dois tentem 
solucionar o problema do exclusivismo 
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vários sistemas econômicos conviveriam. Essa solução permitiria que o movimento 

anarquista voltasse a se aliar e não se atrofiando em divisões que impediriam o seu 

bom desempenho. 

O renascimento do anarquismo na narrativa de Nettlau se relaciona com o 

engajamento de militantes que alavancaram a massificação do anarquismo. Nettlau 

dizia que em 1881 o anarquismo consegue encontrar bons caminhos pela França, 

Inglaterra, Alemanha e América do Norte. Os esforços de Malatesta que retorna da 

Argentina colabora com a massificação do anarquismo na Itália. Obviamente 

Malatesta não estava sozinho e não se trata de um salvador que chega da América, 

existiam, na Itália, militantes como Pietro Cori e Luigi Galleani. Outro militante que 

Nettlau considerou importante para a massificação do anarquismo neste segundo 

período foi o Domela Nieuwenhuis. Nieuwenhuis foi o chefe socialista mais notório da 

Alemanha que conheceu a boa nova libertária e abandonou o autoritarismo e se tornou 

um dos anarquistas mais conscientes nos próximos trinta anos que restavam da sua 

vida. Por fim, os dois periódicos ajudaram a circular e propagar a reviravolta anarquista 

neste segundo período, o El Productor e o Le Revolta. E nesse conjunto de alteração 

na atmosfera da militância anarquista colaborariam fortemente para massificar o 

anarquismo. 

Nettlau demonstra três acontecimentos que comprovaria sua tese de massificação do 

anarquismo neste segundo período. Dessa vez o anarquismo estaria massificado na 

América e na Europa, ou seja, em dois continentes. Como mencionado acima, depois 

de 1881 o anarquismo faria bom caminho pelos EUA e outros países100 da Europa. 

Os três acontecimentos que dariam plausibilidade à tese de massificação de Nettlau 

são as manifestações pela jornada de oito horas, as manifestações do primeiro de 

maio e o sindicalismo ganhando um tom contrário ao Estado. Nettlau coloca em 

destaque dois países que, aparentemente, conseguiram mobilizar mais as massas. O 

primeiro seria o EUA no ano de 1886 o segundo seria a Espanha nos anos de 1890 e 

1891. Os dois movimentos seriam suficientemente massificados. O segundo 

acontecimento seriam as jornadas do primeiro de maior que se convertem em grandes 

manifestações em 1891 na Espanha e na Itália. O último acontecimento que 

 
100 Nettlau não está dizendo que não havia anarquismo em outros lugares e/ou em outros países. O seu 
“Blibliographie du anarchisme” já nos demonstra que ele conhecia os movimentos antes de 1881 nestes países. 
Vários dos seus textos tratam sobre as colônias de experimentação de Andrews e Warren nos EUA.  
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asseguraria a tese da massificação de Nettlau é o sindicalismo, principalmente na 

França. Nettlau vê no movimento sindicalista francês uma frustração com as leis e 

uma adesão à ação direta e à greve geral. Estes três movimentos, por coincidência 

ou não, são de absoluta maioria oriundos do movimento operário e que se somam, 

em Nettlau, para evidenciar o quanto as massas, naquele recorte temporal, 

acolheriam o movimento libertário. 

Posteriormente, o sistema de autoridade reprimiria novamente a ascensão do 

movimento libertário. O processo de Montjuich, as ilhas de deportação italiana, a 

repressão em Londres. O socialismo sabotando os esforços populares do primeiro de 

maio. E o León Jouhaux com seu sindicalismo desumanizado. Todos estes 

acontecimentos colaborariam para o enfraquecimento da força libertária e seu retorno 

à um estágio de decadência. 

O terceiro período do anarquismo seria relevante não pela sua massificação, mas pela 

possibilidade de um eclipse. Nettlau via uma batalha decisiva entre a liberdade e a 

autoridade. Sobre o momento, o austríaco diz: 

El momento actual de la anarquia y del sindicalismo avanzado determinan cierta debilidad 
casi general. Las corrientes reaccionarias se oponen al progreso de aquellas ideas. La 
situación es más critica de dia en dia y se advierte como un rumor de la lucha decisiva 
empeñada ya entre la autoridad y la libertad. Esa lucha constituye el tercer gran periodo de la 
anarquia en la que se pone fibra y afecto, fuerza y coración. Sin esta oposición es muy posible 
que triunfe una reacción general desastrosa, temporal pero prolongada. (NETTLAU, 
01/08/1932) 

Nettlau faz uma previsão surpreendente neste parágrafo. A ascensão dos regimes 

totalitários estava consolidada por todo o mundo, porém a luta entre autoridade e 

liberdade estaria em aberta. O fascismo saiu derrotado da segunda guerra mundial, 

entretanto Nettlau se refere à um sistema que não seria refém de nenhuma 

bandeira101, mas que circula por todos os espaços e poderia contaminar qualquer ser 

ou qualquer coletivo. A sociedade como um todo, neste sentido, sairia derrotada da 

2ª guerra mundial, pois o vírus do autoritarismo contaminaria todos e, portanto, o 

triunfo da reação seria duradouro102. A batalha da qual Nettlau se refere é a que 

impediria o avanço do autoritarismo e rendição da liberdade.  

 
101 Nettlau considera o autoritarismo invadindo o terreno do anarquismo, por exemplo, com o plataformismo ou 
o corporativismo de Pouget. 
102 Partindo da suposição de Nettlau, seria possível explicar o maio de 68 como o primeiro movimento após a 
derrota da liberdade para a autoridade na segunda grande guerral. 
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Biografias 

O esboço comentado da narrativa da história do anarquismo feito por Nettlau exige 

que se apresente as biografias de militantes anarquista. Nettlau narrou a história do 

anarquismo produzindo biografias sobre militantes anarquistas de destaque. O grosso 

da produção de Nettlau é a história do anarquismo e, dentro disso, sua produção foi 

voltada para biografias. Nettlau não acreditava que produzir uma biografia se tratava 

simplesmente de fazer história da pessoa, mas de uma história do anarquismo pela 

vida de determinado militante103. Neste momento do texto serão produzidos pequenos 

esboços e comentários de textos de Nettlau que se referem à vida e obra de um 

militante e que formaria uma pequena biografia publicada na La Revista Blanca. Para 

tal empreendimento foi elegido os anarquistas que ocupam lugar de destaque na obra 

de Nettlau ou na história do anarquismo. Os elegidos são de notório prestígio e, nos 

dias de hoje, bastante pesquisados. Portanto, será enfatizado muito mais aspectos 

importantes da narrativa de Nettlau, que possam contribuir para a História do 

Anarquismo, que apresente um dado que possa vir a ser novo. Enfim, esta parte final 

da dissertação se resguardará a apresentar informações que possam vim a colaborar, 

com as singularidades de Nettlau, com a História do anarquismo. 

Bakunin 

A bibliografia que Nettlau mais se dedicou e a que é a mais importante para ele é a 

de Bakunin. Na LRB não é diferente, o militante que Max Nettlau mais dedica textos é 

o anarquista russo. Por mais que se possa ver diferenças entre as interpretações do 

anarquismo entre Bakunin e Nettlau, Nettlau sempre guardou muito respeito e 

admiração ao Bakunin104.  Neste momento do texto será apresentado um pouco sobre 

os textos que Nettlau produziu e publicou na LRB sobre Bakunin. Não se pretende 

apresentar os detalhes da vida de Bakunin ou dos textos de Nettlau, pretende-se 

apresentar aquilo que mais seria interessante para a atualidade: posicionamentos de 

 
103 Nettlau diz: “al recordar la actividad de cada uno, se discurre sobre muchos capítulos de nuestra 
historia”(NETTLAU, 01/01/1927) 
104 Seria difícil pensar em alguém dedicar grande tempo da sua vida para produzir uma biografia sobre alguém, 
sem o biógrafo reservar o mínimo de admiração ao biografado. Mas, mais que isso, é possível pensar que Nettlau 
seria um dos poucos bakuninistas de seu tempo. Isso se justificaria por Nettlau sempre relacionar o exercício de 
sua função com as exigências da atualidade. Uma biografia tão densa como a que Nettlau fez sobre Bakunin, os 
diversos textos dedicados a discutir a boa imagem de Bakunin, à complexidade de sua obra, à desenhar um 
Bakunin como um grande militante que foi, tudo isto pode ser interpretado como uma somatória de esforços 
que nos levariam a crer que Nettlau pretendia uma filiação em massa ao que fosse atual em Bakunin. Não 
podemos afirmar com toda digna certeza científica, mas montamos a reflexão.  
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Nettlau sobre determinados temas mais debatidos, posicionamentos peculiares a 

quem teve bom acesso ao que foi Bakunin, detalhes da vida de Bakunin que foram 

esquecidos e a interpretação de Nettlau sobre parte da teoria de Bakunin.  

Abaixo está a lista de textos que Nettlau dedica exclusivamente à análise de Bakunin 

e sua documentação. São um total de 22 textos, algo em torno de 10% da publicação 

de Nettlau na LRB, dedicados exclusivamente à análise da imagem de Bakunin. 

Endossa-se que Nettlau faz diversas discussões e análises sobre a imagem de 

Bakunin em outros textos. Inclusive, um dos textos mais importantes de Nettlau sobre 

o Bakunin, não é dedicado exclusivamente à Bakunin105. A discussão sobre Bakunin 

percorre toda a obra de Nettlau. Porém os textos exclusivos são: 

1.“La idea anarquista, su pasado, su presente, su porvenir—XII (continuación)” La 
Revista Blanca 3 no. 51 (July 1, 1925): 25-26.  

2.“La idea anarquista, su pasado, su presente, su porvenir—XII (continuación)” La 
Revista Blanca 3 no. 52 (July 15, 1925): 27-29.  

3.“La idea anarquista, su pasado, su presente, su porvenir—XII (continuación)-XIII” La 
Revista Blanca 3 no. 53 (August 1, 1925): 28-31.  

4.“La idea anarquista, su pasado, su presente, su porvenir—XIII (continuación)” La 
Revista Blanca 3 no. 55 (September 1, 1925): 28-31.  

5.“Cartas de Miguel Bakunin: Sobre la Alianza y la Internacional en España” La Revista 
Blanca 4 no. 71 La Revista Blanca (May 1, 1926): 9-12.   

6.“Cartas de Miguel Bakunin: Sobre la Alianza y la Internacional en España 
(continuación)” 4 no. 72 La Revista Blanca (May 15, 1926): 8-12. 

7.“Cartas de Miguel Bakunin: Sobre la Alianza y la Internacional en España—II” 4 no. 
73 La Revista Blanca (June 1, 1926): 5-9. 

8.“Cartas de Miguel Bakunin: Sobre la Alianza y la Internacional en España (conclusión)” 
4 no. 74 La Revista Blanca (June 15, 1926): 37-41.  

9.“El esfuerzo revolucionario de Bakunin en las años 1864-1870” La Revista Blanca 4 
no. 75 (July 1, 1926): 65-69. 

10.“Un poco de historia : Alrededor de Miguel Bakunin y Gaspar Sentiñón” La Revista 
Blanca 4 no. 83 (November 1, 1926): 324-329.  

11.“Eliseo Reclus y Miguel Bakunin” La Revista Blanca 6 no. 103 (September 1, 1927): 

193-198.  

 
105 Refere-se à “La reação e....” 
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12.“Eliseo Reclus y Miguel Bakunin” La Revista Blanca 6 no. 105 (October 1, 1927): 257-

264.  

13.“Sobre las biografías modernas en general y una biografía de Bakunin en 
particular” La Revista Blanca 7 no. 168 (May 15, 1930): 528-531.  

14.“Sobre las biografías modernas en general y una biografía de Bakunin en 
particular” La Revista Blanca 8 no. 169 (June 1, 1930): 1-4. 

15.“Documentos de 1848 a 1851 que preceden a la ‘Confesión’ de 1851: (Nuevas 
publicaciones sobre Bakunin y Kropotkin)” La Revista Blanca 10 no. 239 (May 1, 
1933): 705-707.  

16.“La reacción que siguió a 1871, juzgada por Bakunin y la reacción moderna—I” La 
Revista Blanca 12 no. 263(February 1,1934): 177-179.  

17.“La reacción que siguió a 1871, juzgada por Bakunin y la reacción moderna—II” La 
Revista Blanca 12 no. 264(February 8,1934): 194-196.  

18.***, “La actividad de los libertarios en Italia: Pisacane, Bakunin y Malatesta” La Revista 
Blanca 12 no. 290 (August 10, 1934): 610-613.  

19.X. X. X., “La actividad de los libertarios en Italia: Pisacane, Bakunin y Malatesta 
(conclusión)” La Revista Blanca 12 no. 291 (August 17, 1934): 626-628.   

20.X. X. X., “Raíz de las ideas de Marx y Engels, y raíz de las ideas de Proudhon y 
Bakunin—I” La Revista Blanca 13 no. 321 (March 15, 1935): 241-245. 

21.X. X. X., “Raíz de las ideas de Marx y Engels, y raíz de las ideas de Proudhon y 
Bakunin—II” La Revista Blanca 13 no. 323 (March 29, 1935): 289-291.   

22.X. X. X., “Raíz de las ideas de Marx y Engels, y raíz de las ideas de Proudhon y 
Bakunin—II” La Revista Blanca 13 no. 325 (April 5, 1935): 313-315.  

23.X. X. X., “Raíz de las ideas de Marx y Engels, y raíz de las ideas de Proudhon y 
Bakunin—III” La Revista Blanca 13 no. 326 (April 19, 1935): 361-363.   

24.X. X. X., “Las relaciones personales entre Marx y Bakunín—I” La Revista Blanca 14 
no. 372 (March 6, 1936): 181-184.  

25.X. X. X., “Las relaciones personales entre Marx y Bakunín—II” La Revista Blanca 14 
no. 374 (March 20, 1936): 221-224.  

26. 

A análise da imagem construída por Nettlau de Bakunin será representada como 

biografia de forma descritiva. As relações primárias, do tipo dia e lugar de nascimento, 

serão feitas de forma muito breve para se direcionar as relações que seriam mais 

interessantes o mais breve possível.  
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A família de Bakunin estava integrada no século XVIII aos altos funcionários civis e 

militares de São Petersburgo. O pai de Mikhail Bakunin, Alejandro106, fez seu 

doutorado na Universidade de Pádua e foi agregado as embaixadas de Florença, 

Turin e Nápoles. Esteve em Paris em 1779. Interessava-se, à época, pelas ciências 

naturais e o liberalismo. Posteriormente tem que voltar à Rússia, onde esteve 

envolvido nas conspirações de 1815-1825 que culminou na tragédia de tekabristas, 

enforcados em 1816. Após as consequências da conspiração assumiu postura 

moderada, conservadora e passiva. Teve onze filhos de 1811 a 1824, sendo que um 

faleceu.  Morreu em 1854. No ambiente familiar se cultivava extensas relações 

culturais e linguísticas como, por exemplo, o alemão, francês e inglês. Um amplo leque 

de livros. Mikhail possuía guardava certo afeto pelo seu pai, porém certo desafeto com 

a mãe. Os filhos de Bakunin admiravam Mikhail por ser o único que fazia oposição as 

censuras paternas e maternas. Em 1843, Mikhail rompeu totalmente com sua família 

e assim manteve até sua morte em 1876. 

Na década de 30 do século XIX, Bakunin inicia seu contato com a filosofia alemã. Este 

contato é importante para a vida de Bakunin, pois o cerne da teoria de Bakunin estaria 

presente ali: 

Mas de 1835 e 36 se considero feliz penetrando em los secretos de la filosofia 
alemana. Essta fué para Bakunin entonces uma realidade, uma verdade que podia 
situarse em el lugar ocupado por las supuestas verdades religiosas. La dicha de 
Bakunin fué completa cuando se saturó del idealismo de Fichte y contribuyó a que su 
grupo de íntimos lo conociera y estimara. Por entonces, en el grupo de íntimos estaban 
cuatro de sus hermanas, las dos hermanas Beer y algunos de sus hermanos, círculo 
que creyó cimentado para siempre en 1840 al ir a Berlín. Para Bakunin la libertad y la 
solidaridad eran bases de enseñanza y creía que la expansión de ambas por el mundo 
entero sería aliento vital para los hombres. Aquel gurpo íntimo era ya entonces su 
Fraternidad o su Alianza y el mundo entero su Internacional, inspirada e impulsada 
por el grupo íntimo. Siguió el mismo siguiera desde 1864 en el movimiento 
revolucinario. (NETTLAU, 19/04/1935) 

Três acontecimentos mencionados no trecho acima merecem ser elucidados. O 

primeiro seria o que seria um movimento de substituição das verdades religiosas pela 

filosofia alemã, principalmente de Fichte. O segundo seria a estima pela liberdade e 

solidariedade como valores que deveriam se expandir para todo o mundo. E, por 

último e não menos importante, a formação de uma agrupação secreta. Estes três 

 
106 É possível que Alejandro seja uma tradução de nome feita por Aláiz, se for, a tradução para o russo seria 
“Alexandr Bakunin” 
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acontecimentos, como alegoricamente anunciado por Nettlau, percorreriam quase 

toda a vida de Bakunin107.  

Nettlau acredita que Bakunin, desde seus primeiros escritos, posicionar-se-ia 

favorável à liberdade integral. Nesse sentido, Nettlau não veria com bons olhos a 

repartição que alguns fazem com grandes autores. Bakunin, para Nettlau, seria 

libertário desde muito cedo. Nettlau diz: 

¿Cuáles son los Orígenes del anarquismo de Bakunin? Yo pienso que son muy antiguo y que 
reposan ante todo en él mismo. Los hombres, penetrado de una idea de una manera muy 
intensiva, albergan habitualmente esa idea desde hace mucho tiempo: en estado imperfecto, 
rudimentario, sea. Yo creo más en la investigación de esa continuidad latente que en la 
disección de los hombres verdaderamente serios que son menos maleables por el medio que 
los hombres plausibles de talla media que nos rodean. El peso de la prueba me parece que 
en este caso cae sobre los que niegan la continuidad y no sobre los que la presuponen y 
tratan de probarla, siempre que lo permitan los materiales conservados o accesibles 
(NETTLAU, ) 

Nettlau apresenta, em outro texto, uma citação que nos dá dimensão do que seriam 

as provas que ele utiliza para inferir uma origem anarquista antiga em Bakunin:  

“La iglesia y el Estado son las dos instituciones que por intervención de las ideas atañederas 
a las dividnidad – creaciones de la fantasia religiosa del hombre – representan el yugo del que 
la Humanidad no se ha libertado aún” escribe Bakunin en uno de los manuscritos más antiguos 
que se conocen de aquel pensador (NETTLAU, 15/12/1931)   

A tese de Nettlau sobre Bakunin é a presença de uma raiz anarquista nos primeiros 

escritos do autor. A inferência de Nettlau se baseia em dois pilares, a grandeza própria 

de Bakunin e a segunda são seus textos. A grandeza de Bakunin, nesse sentido, seria 

sua larga abertura para a penetração vigorosa do anarquismo. O que Nettlau parece 

dizer é que só é possível alguém se entregar de forma tão viva e dedicada à uma 

causa, como foi o caso de Bakunin, se sua matriz cognitiva exigir um horizonte 

orientativo que esteja fortemente alinhado à causa. A matriz cognitiva se forma ao 

longo de toda a história do indivíduo, porém o seu maior preparo ocorre na educação 

inicial. O segundo pilar seria o das documentações deixadas por Bakunin nas suas 

primeiras experiências como autor. O segundo é a resposta aos diversos 

questionamentos que apareceriam em relação ao primeiro. O que cabe afirmar antes 

de discutir a documentação é que Nettlau faz algumas ressalvas para sua afirmação, 

por exemplo, as imperfeições e o estado rudimentar. Nettlau não quer extinguir as 

diferenças de momentos, não se trata de criar uma imagem única de Bakunin em toda 

 
107 Estes seriam, aparentemente, as três atualidades de Bakunin, segundo Nettlau.   
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sua história. O próprio texto que Nettlau afirma a existência de um Bakunin anarquista 

nos primeiros escritos expõe a diversidade de momentos de todas as naturezas que 

Bakunin passa durante sua vida. Porém a imperfeição de um sistema não é critério de 

exclusão, para Nettlau. 

Nettlau compara os primeiros escritos de Bakunin com os últimos para fazer suas 

inferências sobre anarquismo e Bakunin. Como se não bastasse a pura análise dos 

textos para inferir o amor do jovem Bakunin pela liberdade, Nettlau compara com os 

textos pós-1866. Das conclusões: 

No menciono aquí más que sus Bases de la nueva política eslava de 1848 y el proyecto de 
una revolución de Bohemia, de 1849, tal como la esboza en la llamada Confesión de 1851. 
Una comparación mostraría que las ideas aplicadas allí a las cuestiones de nacionalidad y de 
revolución primeramente política y nacional corresponden también a su programa y a su 
práctica revolucionarias tales como los resume en 1866; concluyo que si hubiese tenido una 
ocasión de formular sus ideas socialistas y su comparación de la revolución social en 1848, 
habría dicho poco más o menos lo que escribió en 1866, y lo que escribió en 1868, en 1872, 
1873 no difiere esencialmente. (NETTLAU, 01/07/1925) 

A tese de Nettlau é que Bakunin desde jovem foi amante da liberdade integral. 

Infelizmente não temos fizemos um esquadrinhamento digno de opinar sobre a tese 

de Nettlau. O que se ponderaria é a existência de cientistas que dizem que só se pode 

afirmar um Bakunin anarquista após 1866. Por outro lado, Nettlau foi um grande 

estudioso de Bakunin, dedicou-se aos estudos mais extensos e aos cuidados da 

documentação de Bakunin. Nettlau entrevistou os amigos vivos de Bakunin, analisou 

cartas, conversou com familiares, se hoje a documentação de Bakunin está reunida e 

organizada é pelo trabalho de Nettlau. Refutar as teses de Nettlau sobre Bakunin 

exigiria grande cautela do pesquisador. Como a pesquisa nunca teve acesso ao livro 

que ficou conhecido como Confissão de Bakunin, não podemos dar uma opinião 

própria sobre a comparação. No debate, precisaria ser ponderado que Nettlau via no 

início da vida de Bakunin uma relação imperfeita e rudimentar com o anarquismo.  

Um pequeno adendo se faz necessário aqui. Não se pretende esmiuçar a vida de 

Bakunin nesta dissertação. Nettlau produziu uma biografia de 1.900 páginas sobre 

Bakunin e nunca deixou de pesquisar, procurar novos documentos e coisas do tipo. 

Comentários somente sobre a produção de Nettlau sobre Bakunin possivelmente 

renderia outra dissertação e fugiria do recorte estabelecido pela pesquisa. Sugere-se 

ao leitor mais atraído pela imagem de Bakunin construída por Nettlau que leia os 

textos destinados à Bakunin na série “La idea anarquista; su pasado, su porvir”. Se a 
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volúpia for em demasia, debruce-se na biografia de Nettlau. Porém é de interesse 

compartilhar alguns detalhes. Bakunin teria passado pelo Japão e os EUA depois de 

sair da Sibéria, onde ficou por ter sido preso após as revoltas de 1848. O russo 

possuía boas relações com anarquistas de diversos matizes, visitava Proudhon várias 

vezes, seu amigo Reclus compreendia o anarquismo de forma muito singular, 

amizades com anarquistas individualistas.  

Se Nettlau fala em continuidade na vida de Bakunin, é preciso lembrar que suas 

estruturas são propositalmente abertas para escapamentos. Não se trata de dizer que 

Bakunin se inicia no anarquismo e continuaria com as mesmas opiniões durante toda 

sua vida. A dinâmica entre amor e liberdade podem se alterar no decorrer da história. 

Expansão, retrações, mutações, oscilações todos estes movimentos são comuns na 

história e com Bakunin não seria diferente. Uma pequena narrativa sobre a história 

das filiações filosóficas de Bakunin será apresentada para demonstrar o horizonte 

fissurado que é criado por Nettlau. 

Na narrativa de Nettlau sobre a história de Bakunin há o que foi chamado de eclipse 

nacionalista. Como dito, a continuidade em Bakunin notada por Nettlau não é uma 

categoria rígida, como todas em Nettlau. Segundo Nettlau, Bakunin teve um período 

de enfermidade intelectual: 

Entre esa revolución primitiva y el despertar de su conciencia social se presenta un período 
en que le fascinó una filosofía que chocaba con su verdadera naturaleza, la de Hegel, como 
más tarde, de 1848 a 1863, su desenvolvimiento libertario fué interrumpido por un eclipse 
nacionalista: en esas dos ocasiones creía poder vivificar una causa muerta, una filosofía 
profundamente reaccionaria que consagra todo el mal que existe y el nacionalismo 
profundamente antisocial, destructor de la solidaridad humana, por todo su amor a la libertad 
y a la solidaridad y su aliento de rebelión; no lo consiguió, porque intentaba lo imposible: la 
humanización de la abstracción y la humanización del nacionalismo. Fueron periodos de 
enfermedad grave e larga, pues su naturaleza era fuerte y tenaz, pero las dos veces sale de 
la crisis, completamente curado en cuanto a la filosofía (1842), no curado en cuanto al 
nacionalismo, pero desde esa época se entregó a su verdadero trabajo (a fines de 1863).  
(NETTLAU, 01/07/25) 

A abertura das estruturas conceituais de Nettlau é o que permite o período chamado 

de eclipse nacionalista de Bakunin. Se é permitido falar em continuidade na vida de 

Bakunin, é somente compreendendo as aberturas que Nettlau dá a si mesmo. Esta 

citação é retirada do parágrafo posterior ao que ele fala em continuidade na vida de 

Bakunin. Nesse sentido, a continuidade existe, entretanto é realizada com uma 

interrupção brusca de luz, um hiato de escuridão, uma fissura que não separa, mas 

obscurece. A metáfora com a enfermidade é significativa. Se lembramos que energia 
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vital, para Nettlau, é liberdade e que enfermidade é um momento que a vida está em 

risco, podemos deduzir que é um momento de restrição de liberdade que apagaria o 

brilho próprio de Bakunin. Ainda assim, Bakunin não perderia sua fonte de brilho o que 

ele estava disposto a elaborar, nesta ausência de luz, seria a humanização da 

abstração e o nacionalismo. Nesse sentido, mesmo na restrição de liberdade, Bakunin 

não abandonaria o ímpeto por liberdade integral. Seria uma canalização do desejo por 

liberdade para o ponto falso, como quem cai em uma armadilha. Portanto o eclipse 

existiria em conjunto com um certo ímpeto por liberdade integral. Isto seria a estrutura 

conceitual “continuidade” em aberto, com elementos que escapariam do pleno rigor. 

Bakunin passaria por fases filosóficas diferentes no decorrer da sua vida. Inicialmente, 

Bakunin participaria dos ciclos de estudos sobre Fichte, posteriormente criaria uma 

afinidade com as teses de Hegel, como mostram os trechos acima. Mas, durante toda 

a década de 40 do século XIX, Bakunin ampliou muito seu leque filosófico. Teve 

contato com escritos de Feuerbach, Owen, Fourier, Lorenz Stein e Proudhon. 

Obviamente o leque seria bem mais amplo, mas, segundo Nettlau, Bakunin não 

deixou muitos registros escritos neste período. O que pode merecer destaque é que 

Bakunin nunca participou de nenhuma escola. Aproximar-se-ia de alguns autores ou 

outros, porém nunca se rendeu a se entregar completamente à uma escola. Nettlau 

insiste que, mesmo não participando de nenhuma escola, ele “era socialista federalista 

y por tres palabras de una carta a Herwegh em 1848 sabemos que era anarquista: 

desea eine geselzlose und darum freie Welt, um mundo sin leyes e por conseguinte 

libre” (NETTALU, 01/07/1925). Bakunin seria um anarquista enrustido em 1848. 

Após o eclipse do nacionalismo, Bakunin encontraria o caminho do socialismo 

revolucionário. Nettlau aposta que este período se inicia em 1864 com a fundação da 

Fraternidad internacional. Da ascensão deste período Nettlau diz: 

Esa sociedad fundada en 1864 en Italia antes de la Internacional ha debido tener un carácter 
bastante poco formal, lo que no impidió que Bakunin le prodigase programas e estatutos; tenía 
esa parte débil. Los primeros documentos conservados parecen ser un Catecismo 
revolucionario y los Estatutos, documentos muy extensos, escritos en los primeros meses de 
1866. Como existen muy pocos manuscritos teóricos de 1865 y lo poco que Bakunin ha 
publicado entonces permanece aún desconocido, esos documentos de 1866 son la primera 
exposición de sus ideas socialistas y revolucionaras, que existen de él, segundo parece. 
(NETTLAU, 01/07/1925) 
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Os documentos que Bakunin expõe suas ideias socialistas e revolucionárias seriam 

datados em 1866108. Neste período que o texto foi publicado o acervo de 

documentação de Bakunin está consolidado, porém não está completo. Faltam muitos 

documentos e, por isso, Nettlau usa de tanta cautela para suas afirmações. Mas o 

foco do parágrafo é que só seria possível falar em exposição de um socialismo 

revolucionário em 1864 e documentar a afirmação em 1866. A afirmação de Nettlau 

que Bakunin foi anarquista em 1848 parece entrar em xeque quando este trecho 

aparece. Entretanto o que Nettlau está afirmando é que a exposição plenamente 

articulada, sólida com a liberdade, o estágio não rudimentar, mas polido de 

anarquismo só seria possível em 1864 e documentado em 1866109.   

A exposição de Bakunin sobre seu socialismo revolucionário não significaria que seu 

pensamento se transforma em algo estático. Nettlau cria uma imagem de um Bakunin 

em movimento, que transforma suas compreensões, que é contra doutrinarismos, 

enfim, que não se fixaria, que não encontraria estático em uma compreensão ad 

eternum. Das mudanças de Bakunin, Nettlau diz: 

Después de 1871 se dió cuenta Bakunin de que el socialismo revolucionario era todavía muy 
débil, decidiéndose en 1873 a intervenir en la lucha económica que crea y difunde el 
sentimiento de solidaridad entre los trabajadores. Pudo ver, de 1874 a 1876, cómo crecía la 
ola clerical, el militarismo y la dictadura estatal. Buscando el enemigo más fácil para atacar, 
llegó a convencerse de que la servidumbre intelectual que impone la iglesia es más perniciosa 
y peligrosa para el progreso humano que la esclavitud física aprovechada por el Estado. Este 
convencimiento consta sus cartas íntimas.  (NETTLAU, 15/09/1933) 

Muitas destas mudanças acompanham uma mudança da interpretação de Bakunin 

sobre o que representaria o principal inimigo. Como se pode ver no trecho a seguir: 

Este inimigo, estos enimigos fueron para Bakunin la Iglesia y el Estado. Dudó. ¿Cuál de los 
dos era más peligroso? Vemos que en su enseñaza, desde 1864, empieza por la manumisión 
intelectual y la sustitución del culto de la divinidad por el de la humanidad; mientras militó 
públicamente en la Internacional, desde 1868-69, antepone a todo el despertar del sentimiento 
de la solidaridad económica; después de conocer el autoritarismo de Marx y de Bismarck, 
años 1869 a 1873, le parece esencial y preferente la lucha contra el estatismo. Le veremos 
preferir de nuevo em 1875-76 la lucha em pro de la manumisión intelectual. (NETTLAU, 
08/02/1934) 

 
108 O trecho acima é curioso, pois se tem dimensão de como Nettlau dominava a documentação de 
Bakunin. No texto “Documentos de 1848 a 1851 que preceden a la ‘Confesión’ de 1851” é ótimo para 
perceber a montagem do arquivo de Bakunin. 
109 Há um problema aqui por se tratar de uma biografia reduzida que é publicada em um periódico. Aquele que 
aprofundar na biografia feita por Nettlau, certamente, esmiuçará melhor esta narrativa que, em determinados 
momentos, parece ficar confusa. 
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Portanto, Bakunin seria alguém que não teria problemas em mudar seus 

posicionamentos políticos. E esta movimentação de Bakunin só seria possível de ser 

compreendida se estiver claro o funcionamento da estrutura dos conceitos em Nettlau. 

O ofuscamento e as mudanças não prejudicariam a noção de continuidade defendida 

por Nettlau. Toda essa continuidade representaria o movimento próprio do Bakunin. 

Este movimento seria fragmentado, paradoxal em algumas vezes, sem sentido rígido. 

Nettlau nos dá uma impressão que Bakunin estava preocupado em articular seu amor 

por uma liberdade integral com os acontecimentos. E as mudanças ao redor de 

Bakunin, consequentemente, levaria a mudanças nele. 

Sobre os posicionamentos de matriz teórico-filosófica de Bakunin, poder-se-ia deduzir 

que é diferente em alguns momentos, embora seja contínuo. Aqui o que está em jogo 

é puramente a organização dos conceitos em Nettlau. O contínuo não linear, não 

fatalista, não rígido, um contínuo com certa fluidez. O movimento que Nettlau faz que 

permite tais afirmação é o de uma ampliação do território anarquista. Ao mesmo tempo 

que se permite uma diversidade tendendo ao infinito de anarquismos, permite-se que 

as oscilações típicas das pessoas não se transformam em um critério de exclusão do 

anarquismo. Trata-se de uma estrutura tão vasta que permitiria discursos diversos ou 

até mesmo antagônicos. A continuidade, se tratando de anarquismo, é ampla, plural, 

multiforme e fluída. 

Os comentários sobre Bakunin de Nettlau se encerrará nos comentários sobre a 

Alianza. Toda a vida de Bakunin está entrelaçada com a história mundial do 

anarquismo. Porém a Alianza é aquilo da vida de Nettlau que mais remete ao 

anarquismo mundial do seu recorte temporal. A diversidade de concepção dos 

militantes, a expansão do anarquismo por alguns países, a relação do anarquismo 

com o movimento operário. Enfim, a Alianza possibilita estudar todo o movimento 

anarquismo mundial no período de existência dela. A quantidade de remissões é muito 

grande quando se trata da Alianza e isto torno o trabalho mais difícil. Como prometido 

por esta dissertação, será mantido um recorte bem restrito da Alianza. Será falado 

apenas detalhes que foram entendidos como, de alguma forma, relevantes para os 

debates atuais e que mostram a amplitude do conhecimento de Nettlau. 

A Alianza é fruto de um debate sobre quais estratégias a Fraternidad Internacional 

deveria executar. Debatiam-se as táticas para o Congresso de Berna de 1868 e a 

melhor forma de agrupar na Internacional, daí se desdobrou na Alianza: 
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Estas líneas permiten apreciar cuál debió ser en aquella semana la actividad de Bakunin, el 
cual pensaba no solamente en la táctica a seguir en el Congreso, sino también en la mejor 
forma de agrupar a sus camaradas para incorporarse a la Internacional. Sobre este punto, 
como es sabido por un relato de Bakunin mismo, impreso en ruso en 1873, la opinión de los 
miembros franceses e italianos de la Fraternidad Internacional prevaleció sobre la de Bakunin, 
lo que sucedió en una reunión privada celebrada en Berna. Indudablemente Reclus asistió a 
esa deliberación y la táctica aceptada, ante la cual Bakunin se inclinó, la fundación de la 
sociedad Alianza Internacional de la Democracia socialista, pertenece por consiguiente a los 
miembros franceses e italianos y no a Bakunin. No hay ningún testimonio de que Reclus fuera 
de una opinión contraria entre los miembros franceses, y yo pienso que si él hubiera puesto 
al lado de Bakunin, este hecho se habría conservado. Si tomó una iniciativa o desempeñó un 
papel preponderante en esta cuestión – él fue, en efecto, el más antiguo miembro de la 
Fraternidad en aquél entonces -, no lo sabemos; si algún despecho de Bakunin contra él data 
de ese momento, lo ignoramos igualmente. De todas formas vemos su independencia y 
también que Bakunin cedió a la opinión de sus amigos. (NETTLAU, 01/07/1927) 

A Alianza é fruto das aspirações do movimento anarquista da sua época. Diferente do 

que tenta se afirmar de forma grotesca, a Alianza não surge do arbítrio ou da 

persuasão de Bakunin. Pelo contrário, surge num esforço em conjunto do movimento 

anarquista para adotar determinadas táticas. Além de descentralizar a Alianza de 

Bakunin e distribuir os níveis de importância, o trecho mostra como o que seria o mais 

importante da agrupação, a independência de cada um dos militantes. Durante muito 

tempo se esqueceu desta característica da Alianza. A suposta unidade concentrada 

em Bakunin como fonte cabeça da Alianza110 seria um erro motivado pela falta de 

checagem das fontes111. A Alianza seria uma agrupação de individualidades que 

visavam um fim comum e trabalhavam de forma coordenada. Sua criação já se 

constitui na disputa de interesses que existiam dentro dela. 

A tática definida pelos antigos membros da Fraternidade no congresso de Berna em 

1868 foi o da separação entre AIT e Alianza. Seriam como duas agrupações com 

funções distintas. Nettlau explica isso: 

Luego todos esos planes de cooperación íntima internacional, Fraternidad y Alianza, y el gran 
esfuerzo de hacer entrar todo el movimiento social organizado en esa via de un primer 

 
110 É a criação de uma imagem de uma organização que seria, nos termos de Nettlau, plenamente autoritária. A 
imagem que sobreviveu da Alianza em determinadas narrativas trata como uma agrupação cujo os militantes 
pensam homogeneamente e que as decisões, embora aceita por todas, emanariam de uma única cabeça 
iluminada que seria a de Bakunin. Ora, se o grande intelectual da Alianza fosse Bakunin e todos pensassem igual, 
o que teria se produzido ali é nada mais, nada menos que uma organização que prevaleceria a servidão voluntária 
no nível mais complexo possível. Não se pode pensar que figuras como Malatesta, Kropotkin, os irmãos Reclus, 
Fanelli, Lorenzo, Mella, Viñas, Cafiero e todos aqueles membros da Alianza – que é uma agrupação que reuniu 
uma quantidade de militantes de uma produção belíssima – como pensando de forma homogênea, são militantes 
feitos. Todos com sua independência contribuindo para a causa comum de forma organizada.   
111 Pelo relato de Nettlau, há um documento de Bakunin de 1873 que explicita a diversidade existente na 
agrupação 
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agrupamiento general (Internacional) y una levadura intima que él no vacilo en llamar 
«dictadura invisible» (Alianza)112 (NETTLAU, 15/04/1931) 

0A separação entre AÌT e Alianza seria a contribuição mais atual de Bakunin. A 

separação seria uma organização geral, a AIT, e outra de conteúdo reduzido, a 

Alianza. A primeira seria geral, pois abarcaria o universo trabalhador como um todo. 

Todos aqueles que estivessem dispostos a colaborarem com as questões do trabalho 

poderiam se filiar à AIT. A segunda agrupação seria a dos militantes mais avançado 

e alinhados com o socialismo libertário. Desta divisão se pode inferir algumas 

compreensões da imagem que Nettlau está montando de Bakunin. A primeira é que 

Bakunin reivindicaria a necessidade dessa organização geral ser mais ampla possível, 

reunir pessoas com interesses até divergentes ou antagônicos. O que importaria nesta 

primeira organização é a cooperação solidária e amigável daqueles que estariam 

dispostos a lutar pelos avanços das pautas trabalhistas. A segunda dedução que se 

pode tomar é a que “Bakunin no acepto nunca el automatismo” (NETTLAU, 

15/09/1933), pois a “la Internacional no tiene ni tendrá nunca más que uma gran 

potencia de opinión”. A função da Alianza seria justamente a da levedura, a 

fermentação de uma massa transformando organicamente em revolucionária. 

Um dos grandes feitos da Alianza, a propagação do socialismo libertário na Espanha, 

será apresentado para finalizar os comentários de Nettlau sobre a agrupação. Nettlau 

produziu vários comentários sobre o movimento revolucionário espanhol. O que é 

 
112 Este é um dos conceitos de Bakunin que mais causou polêmica na história do anarquismo. De primeiro 
momento, o anarquismo se diz muito como anti-político publicamente, como um movimento que pretende 
destruir o poder. Quando Bakunin menciona a função da Alianza é promover uma ditadura invisível, abre-se 
brecha para as infinitas interpretações. “Es preciso reconocer francamente que Bakunin pareció adoptar a veces 
posiciones extrañas en sus escritos destinados a la publicidad” (NETTLAU, 01/02/1933). Os textos destinados a 
publicidade e os que são destinados a agrupação secreta são de naturezas distintas. Isto poderia ter contribuído 
por certas confusões no anarquismo. De segunda mão, é preciso pensar o que é a Alianza. Bakunin diz ”todo lo 
que puede fazer bien organizada – escribe Bakunin entonces – es ayudar al advenimiento de la revolución, 
difundiendo entre las masas ideas que correspondan a los instintos de las mismas y organizando, no el ejército 
de la revolución porque el ejército ha de ser siempre el pueblo, sino una especie de Estado Mayor revolucionario 
con elementos desinteresados, inteligentes e enérgicos, y sobre todo amigos sinceros, no vanidosos, del pueblo, 
capaces de ser intermediarios entre la idea revolucionaria y los instintos populares” (BAKUNIN apud NETTLAU, 
01/02/1935). Em outro trecho, Nettlau nos dá mais pistas de como ele acredita que Bakunin pensava a ditadura 
invisível: “Sólo puedan hacer lo que hizo Bakunin: actuar con abnegación personal e invisiblemente, haciendo 
todo lo posible para desplegar el esfuerzo educativo, impulsivo, dinámico y sugeridor. Tal es el objetivo de los 
libertarios en los medios humanos para vivificar el progreso, hacer frente a la reacción y ahuyentar a los 
roedores.” (15/09/1933). Inferir-se-ia que a Alianza, como pensada nos textos de Bakunin, utilizaría do poder 
para alcançar a revolução. O que Nettlau estaria tentando somar à isso é que o poder seria utilizado sob o regime 
de valores éticos muito bem definidos. Os “elementos desinteressados”, “amigos sinceros, não vaidosos, do 
povo” só pode ser entendido como sujeitos virtuosos, capazes de controlar as investidas corrosivas do poder ou 
das paixões que escravizam. Seria possível testar uma relação entre esta ética apresentada em Bakunin e as dos 
estóicos e Epicuro. 
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mais factual e comum na historiografia não será apresentado. O foco desta parte será 

apenas aquilo que chama a atenção da narrativa de Nettlau. 

Nettlau via um movimento libertário rico na Espanha antes da chegada de Fanelli. São 

movimentos associacionistas, periódicos, livros e ateneus que ocupam o horizonte 

público. Neste sentido, Nettlau entende que a Alianza estaria correta ao ler a Espanha 

como um terreno propício para florescer os anseios libertários articulados com a AIT 

e Alianza. Nettlau diz: 

Por este libro, por las obrasa de Proudhon traducidas entre 1860-70, por los trabajos de 
Garrido sobre las asociaciones obreras en Inglaterra, en Francia, etc… se estaba al corriente 
de todo lo bueno que existía en pensamiento federalista y libertario y en organización obrera 
directa, y los periódicos que renacieron hacia 1865. El obrero y La Asociación, de Barcelona, 
incluso los congresos de cooperativas (diciembre de 1865), todos los Fomentos de las Artes 
(Madri) y el Ateneo Catalán de la clase obrera muestran que solo circunstancias externas, la 
opresión general y la fascinación de los más militantes por las luchas violentas que tenían 
ante si para aplastar a la monarquía, impidieron entonces que la Internacional se organizara 
en España en forma de federación amplia y poderaso, que abarcara de um golpe a docenas 
de millares de trabajadores.(NETTLAU, 15/07/1931) 

O trecho acima dá dimensão da leitura que Nettlau fazia dos antecedentes do 

movimento anarquista espanhol. Um dos elementos citados no texto e que mereceria 

destaque é o Ateneo Catalán e o Fomento a las Artes que foram ambientes que 

formaram muito dos militantes espanhóis. O autodidatismo do movimento 

anarquista113 que produziu peças de teatro, literatura, cartunistas, enfim, operários-

artistas. É no Ateneo Catallan que Ricardo Mella inicia sua formação revolucionária. 

Estes espaços ocuparam um belo lugar na história da Espanha. Os periódicos com 

uma circulação razoável servem para reforçar o espírito libertário que estava ali 

presente. O que Nettlau quer salientar é o conjunto de elementos libertários, 

federalistas e organizados. A classe trabalhadora estaria disposta a organizar a 

Internacional na Espanha, porém questões exteriores dela não permitiu a constituição 

da AIT. Portanto, Nettlau via um potencial revolucionário nos espanhóis que estaria 

inibido pela exterioridade. A Alianza compartilharia desta análise de Nettlau e investiu 

nesse potencial em 1868-69. 

A Alianza investiria no potencial revolucionário dos espanhóis. No fim de outubro de 

1868, Fanelli vai à Espanha com o objetivo de propagar fundar a AIT no país. Fanelli 

perceberia, segundo Nettlau, os anseios do movimento espanhol que não se 

 
113 Nettlau publicou um texto na LRB que disserta sobre o autoditatismo no movimento anarquista europeu  
sobre os seus espaços de auto-formação geridos pelas camadas que se opunham ao sistema.  
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adaptavam puramente AIT. Assim, Fanelli teria colaborado com a fundação de dois 

núcleos organizadores em Madri e Barcelona com o programa da Alianza. Nettlau 

narra este acontecimento da seguinte forma: 

Sólo, en España, y debido a ciertas condiciones favorables, la nueva Internacional pudo 
asimilarse en grado bastante considerable las ideas de la Alianza, que mantuvo desde 1874 
a través de todas las vicisitudes. Aquellas condiciones favorables fueron los elementos de la 
lucha política en acción desde 1808, 1835, etc… y los trabajadores, asociados ya desde 1840. 
Los hombres de ideología federal se encontraron después de septiembre de 1868 y hasta 
1873 con una libertad de asociación y expansión ideal relativamente grande, congruencia 
única de un pasado educativo combativo y tonificador con un porvenir por lo menos de cinco 
años. Ningún otro país del continente tuvo aquellos cinco años. La Comuna de Paris vivió 
apenas dos de aquellos cinco años. Si Bakunin hubiera podido conocer España directamente, 
estoy seguro de que se hubiera convencido de que Fanelli no se equivocaba114. Lo que 
preconizaba la Internacional las asociaciones españolas lo habían practicado ya desde 1840, 
siendo familiares en España las ideas de asociación, solidaridad y federación. Querían 
aquellas asociaciones sostener un objetivo para el mañana y Fanelli les mostró el socialismo 
integral, el anarquismo colectivista formulado por la Alianza, aceptando de lleno aquel 
complemento de las propias ideas dominantes. (XXX, 23/08/1935) 

Nettlau depositava grande confiança no potencial revolucionário espanhol. De 

primeiro momento é preciso falar das menções aos movimentos espanhóis anteriores 

a Alianza115. Estes movimentos associacionistas seriam os responsáveis pelo 

surgimento de um espírito libertário na Espanha. Neste conjunto de anseios que 

Nettlau observa como Fanelli mudaria a estratégia que ele foi designado a cumprir 

pela Alianza116. Nettlau deixa a impressão que acreditava fortemente no potencial 

revolucionário espanhol que, fugindo do decoro científico, levanta a hipótese 

inverificável do “se Bakunin tivesse visitado a Espanha”117. De qualquer forma, Nettlau 

está afirmando que a documentação de Bakunin por ele consultada não se contradiz 

com o que Fanelli fez na Espanha. Seria como se a confiança de Nettlau neste 

potencial revolucionário constituído no pré-Alianza fosse tão forte que o permitisse 

comparações arriscadas. De qualquer forma, o que se evidencia neste trecho é que a 

crítica à confusão de Fanelli feita por Bakunin é entendida por Nettlau como ausência 

 
114 Em uma carta de Bakunin para Morago em maio de 1872 diz: Ayadándoles a echar los primeiros fundamentos 
tanto de la Internacional como de la Alianza en 7879 [possivelmente um erro de digitação, deve-se ler: 1869] (en 
España), Christophe (Fanelli) cometió uma falta de organización de que sienten ahora los efectos. Confundió la 
Internacional con la Alianza y por essto mismo há provocado a los amigos 3521 (Madri) a fundar la Internacional 
con el programa de la Alianza (BAKUNIN apud NETTLAU, 15/05/1926) 
115 BETRAN não dá tanta ênfase nestes movimentos e cria uma narrativa heroica de Fanelli. Ao contrário, Nettlau 
os vê como fundadores da cultura libertárias espanhola. 
116 Percebe-se como a Alianza não era doutrinária e rígida, permitindo aos seus membros mudanças de táticas, 
se os acontecimentos exigirem. 
117 Dos vários discursos de Nettlau apresentado, este é um dos que mais se levanta a suspeita sobre o tom 
estritamente político. 
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de conhecimento. Certamente, a Alianza realizou algum tipo de estudo sobre a 

Espanha naquele período, porém não imaginavam que eles queriam algo como o 

anarquismo coletivista. O que só endossaria a interpretação de Nettlau sobre o 

potencial revolucionário espanhol, que seria tão forte que surpreenderia os aliancistas. 

O comportamento pragmático de Fanelli nos remete ao que é mais importante na 

imagem que Nettlau quer montar de Bakunin, a tolerância. Só se pode pensar em um 

Fanelli, em missão pela Alianza, agindo diferente do previamente estabelecido se 

flexibilizarmos as decisões da Alianza. É como se a Alianza tivesse uma abertura eixo 

de adaptações aos contextos em que se inseria. Mas, mais que isso, trata-se de uma 

abertura a individualidade da organização. A Alianza, mesmo sabendo das diferenças 

espanholas, não rompeu com a Alianza-Espanha. Nettlau fala como Bakunin lê estas 

questões das singularidades do lugar onde a agrupação se insere.  

Nettlau pretende montar uma imagem de Bakunin tolerante. A tolerância mútua de 

Bakunin seria expressa de várias formas, porém no seu sistema de organização 

política é onde Nettlau encontra sua expressão máxima. Nettlau pretendia montar esta 

imagem de Bakunin tolerante, pois era a forma como ele compreendia o anarquismo. 

Certamente, sua admiração pelo anarquista o motivou a se dedicar aos estudos sobre 

Bakunin. Aparentemente, Bakunin foi o anarquista que mais inspirou Nettlau e 

construir uma justa e atual de Bakunin foi um dos empreendimentos que o austríaco 

mais investiu energia.  

A apresentação da tolerância de Bakunin se inicia em como Nettlau o posiciona sobre 

o debate tão marcante na história do anarquismo, o debate sobre a plataforma118. 

Sobre Bakunin e a plataforma, Nettlau diz: 

Puede también afirmar que Bakunin se había limitado siempre a esbozar solamente el primer 
paso, la piedra fundamental inicial de la sociedad libre, declarando que era cuestión del pueblo 
del periodo correspondiente el continuar la construcción sobre esta nueva base segura y 
sanamente libertaria. James Guillaume, en su esbozo de una sociedad libre (1874-76) había 
previsto un desarrollo gradual de las bases colectivistas hacia las comunistas que dependían 
del acrecentamiento de la abundancia (base indispensable del comunismo) (NETTLAU, 
15/04/1929)  

 
118 A plataforma foi um documento lançado por um grupo de anarquistas ucranianos que, após a derrota dos 
marinheiros de Kronstandt no decorrer da revolução russa e implantação do Estado soviético, afirmava a 
necessidade de um programa anarquista. No seu programa, os plataformistas esmiuçaram um projeto de 
anarquismo de cunho internacional que deveria ser aplicado em todos os países. Dos vários posicionamentos, 
três tiveram certo destaque: Faure, Malatesta e Nettlau.  Faure apresentou seu projeto de uma síntese 
anarquista; Malatesta considerou os plataformistas como revisionistas autoritários; Nettlau apresentou sua 
convivência. Para Nettlau, os ucranianos caíram no autoritarismo após sua derrota em Kronstandt 
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Tolerância se relacionaria com aversão ao fanatismo, em Nettlau. A tolerância mútua 

defendida por Nettlau, no nível do sistema político, apresentar-se-ia como a 

possibilidade de vários sistemas coexistirem. O fanatismo seria a fé cega em 

determinados programas universais sem brechas para adaptações as diversidades 

dos anseios distintos. Quando Nettlau diz que Bakunin deixa em aberto a construção 

local da nova sociedade, ele insinua que, diferente do exclusivismo, Bakunin deixava 

a abertura para diversos sistemas conviverem mutuamente119. Portanto, Bakunin seria 

um dos defensores da Tolerância. Resta saber onde Nettlau encontraria suporte para 

a conclusão. 

Nettlau apresenta um documento de 1872 que Bakunin defende explicitamente seu 

posicionamento tolerante. O documento em questão trata da possibilidade de 

cooperação entre o socialismo autoritário e o libertário, mas é permitida sua extensão 

ao período revolucionário: 

Ya em 1872 propuso Bakunin em um escrito inédito por entonces. Véase em el tomo cuarto 
de sus «obras», Paris 1910, página h «…Puesto que es imposible la concordia y la eficacia 
en el terreno político, es precisa una reciprocidad de tolerancia, dejando a cada país el 
derecho incuestionable de adherirse a la tendencia política que prefiera o que le parezca más 
acorde con su situacionón»   

Duas variáveis deveriam ser consideradas para a adesão a determinados sistemas, a 

preferência política e a situação. A preferência política e a situação que se encontra 

deveriam ser consideradas para a formulação de um programa. Neste sentido é que 

se poderia falar em uma tolerância de Bakunin. Não se trata de uma relativização do 

socialismo libertário a ponto de abandonar certos princípios básicos. Pelo contrário, a 

abertura que se daria é para a diversidade de adaptações materializadas do 

socialismo libertário. O “federalismo, socialismo e antiteologismo” afirmado por 

Bakunin precederia o “anarquismo, coletivismo e ateísmo”. Neste sentido, o campo 

político pós-revolução estaria aberto para a concorrência de novas sociedades. 

Dentro da Alianza a tolerância, embora restrita ao anarquismo, estaria presente. A 

tolerância, neste nível, relacionar-se-ia com a individualidade dos militantes. Embora 

a Alianza exigisse a concordância integral do seu programa e por unanimidade por 

parte dos seus militantes, Nettlau se esforçou para mostrar como seus integrantes 

foram militantes carregados de individualidade. Para ser mais preciso, se pensarmos 

 
119 O programa da Alianza não faz alusão a nenhum modelo econômico ou imputações políticas, além do fim do 
Estado. Portanto, alinhar-se-ia a esta concepção. 
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que somente em 1874 um desenho de sistema futuro foi feito por uma aliancista, as 

discussões sobre exclusivismos nem existiriam durante anos dentro da agrupação120. 

Mais onde Nettlau mais canalizou sua análise das individualidades na Alianza seria 

na relação entre Reclus e Bakunin. Nettlau acreditaria que os dois nunca se 

submeteram ao outro, pelo contrário, seriam homens integrais de intelectualidade 

independente. A possibilidade de diversidade não pode ser confundida com a 

ausência de coordenação. Mesmo com as individualidades dos militantes, eles se 

uniram em prol de uma causa comum que estaria expressa no programa da Alianza - 

um programa que permitiria a convivência coordenada das individualidades. 

Para finalizarmos os comentários sobre Bakunin lido por Nettlau, apresentar-se-á 

algumas informações que podem ser relevantes para pesquisadores e pesquisas. A 

primeira são os biógrafos de Bakunin existentes à época de Nettlau. A segunda são 

os jornais que Bakunin teve participação direta ou indiretamente.  

Os biógrafos de Bakunin são: Joahan Most (1891); Amadeo Dunois (06/1909), 

Bakounine; Héléne Iswolshy (1927-28), La vida de Bakunin; Miguel Dragomanoff 

(1896, 562 págs), Correspondencia. Korlinoff (1909). Viatcheslao Polonski, 2 tomos, 

segundo tomo com 723 páginas de tamanho grande, título: Materiales para la biografia 

de M. Bakunin, según documentación de los Archivos oficiales de Moscú, Praga, 

Dresde y Viena; Josef Pfitzner (Praga, 1932, 244 págs), Bakuninstudien.  

Jornais controlados direta ou indiretamente por Bakunin:  

1. La Liberté (26/06/1867-12/01/1872): controlado por amigos de 

Bakunin; 

2. Egalité (19/12/1868-fim de 1872): nove meses sob controle de Bakunin, 

posteriormente, por Perron e Paul Robin. Por fim, no chamado de 

caluniador de Bakunin, Nicolás Utin; 

3. La Solidarieté (28/03/1871): controlado por camaradas de Bakunin, 

como N. Joukovsky. 4 números; 

4. Le Travail (1873): controlado por Joukovsky. 4 números; 

5. La Révolution sociale (26/10/1871-04/01/1872): de A. Claris. 10 

números ; 

6. Internationale, Bulletín : somente o número 1 de 25/12/1871 ; 
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7. La Commune (04 a 11 de 1874) : depois do seu primeiro número teve 

que suprimir seu título – barra negra. 8 números; 

Após a morte de Bakunin, mas ainda de seus camaradas121: 

8. El Travaileur (05/1877-05/1878): revista anarquista. Nettlau descreve 

melhor em sua biografia de Reclus; 

9. Le Révolte (22/02/1879): controlado por Kropotkín, Dumartheray.  

  Assim terminamos os comentários de Nettlau sobre Bakunin. Muita coisa teve que 

ser retirada desta dissertação para poupar tempo ao leitor e não fugirmos tanto do 

recorte. Pretende-se, posteriormente e em outro espaço, produzir um artigo tratando 

especificamente da imagem de Bakunin construída por Nettlau. A biografia e ou 

imagem de Bakunin feita por Nettlau será a que mais se gastará linhas, pois é, 

certamente, a que Nettlau mais se dedicou. Bakunin é o anarquista mais inspirador de 

Nettlau. Alguns posicionamentos de Nettlau são inspirados em Bakunin. Por isto e 

pela relevância de Bakunin na produção científico e filosófica anarquista atual foi 

preciso entrar em tantos detalhes. O que não será feito nas próximas biografias, 

embora os próximos anarquistas sejam de grandeza proporcional a de Bakunin.  

Kropotkin 

Como estabelecido a priori, apresentar-se-á primeiro os textos dedicados 

exclusivamente ao Kropotkin e, posteriormente, será comentado o que a pesquisa 

estabeleceu como mais importante. Os textos são: 

1.“La ultima palabra de Kropotkin añadida a ‘Palabras de une Rebele’ en 1919” La 
Revista Blanca 6 no. 97 (June 1, 1927): 4-7. 

2.“La crisis mundial y la juventud de esta época. (Cincuenta años después del 
llamamiento ‘A los jovens’ de Kropotkin)” La Revista Blanca 8 no. 180 (November 15, 
1930): 267-272.  

3.“El comunismo anarquista y Pedro Kropotkin (1876-1920)” La Revista Blanca 9 no. 
184 (January 15, 1931): 371-377.  

4.“Los tres componentes de la ética de Pedro Kropotkin (1876-1920)” La Revista 
Blanca 9 no. 186 (February 15,1931): 419-424.   

5.“Pedro Kropotkin y su concepción de la Internacional—I” La Revista Blanca 10 no. 208 
(January 15, 1932): 481-484.  

“Pedro Kropotkin y su concepción de la Internacional—II” La Revista Blanca 10 no. 
212 (March 15, 1932): 609-613.  

6.“Documentos de 1848 a 1851 que preceden a la ‘Confesión’ de 1851 : (Nuevas 

 
121 Nettlau os coloca na mesma lista, pois, supostamente, são aliancistas que ainda estão na Alianza. 



 

94 
 

publicaciones sobre Bakunin y Kropotkin)” La Revista Blanca 10 no. 239 (May 1, 
1933): 705-707.  

7.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—I” La Revista 
Blanca 11 no. 252 (November 15, 1933): 353-355.  

8.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—II” La Revista 
Blanca 11 no. 253 (November 23, 1933): 372-375.   

9.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—III” La Revista 
Blanca 11 no. 256 (December 14, 1933): 65-67.   

10.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—III” La Revista 
Blanca 11 no. 257 (December 21, 1933): 81-82. 

11.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—IV” La Revista 
Blanca 12 no. 259 (January 1, 1934): 114-117.   

12.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—V” La Revista 
Blanca 12 no. 261 (January 18, 1934). [número não encontrado no BNE] 

13.“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—VI” La Revista 
Blanca 12 no. 266(February 22, 1934): 225-228.   

Nettlau respeita muito a trajetória política e a produção intelectual de Kropotkin. Dos 

pouco mais de duzentos textos de Nettlau publicados na LRB, 5% são destinados 

exclusivamente a Kropotkin. Nettlau registra muitas críticas a Kropotkin, mas se 

esforça sempre para dar um tom de justiça nas suas análises. Nettlau considera o 

russo como um dos anarquistas como o anarquista mais influente. Infelizmente, não 

será possível falar das mudanças de posicionamento, das polêmicas que se envolveu, 

dos diversos atritos que Kropotkin se envolveu. Tratar-se-á, neste momento, primeiro 

da militância, posteriormente dos seus posicionamentos políticos e intelectuais. 

Nettlau acreditava que Kropotkin foi o anarquista de melhor recepção durante sua 

vida. O acolhimento dos seus escritos pelos anarquistas seria tão grande que Nettlau 

diz:  

La eminencia de Kropotkin llegó a ser tan grande entre los anarquistas, que otras 
concepciones no tuvieron los desarrollos armoniosos que habían merecido. Malatesta, que 
regresó a Europa en 1889 lleno de ardor de trabajo internacional, se resignó y limitó a Italia. 
Emilio Pouget que era el que más había popularizado el anarquismo en Francia, concentro su 
actividad en el sindicalismo. Gustav Landauer: el mayor talento alemán se hallaba aislado y 
mal mirado por los anarquistas comunistas. Merlino abandonó el medio anarquista después 
de haber sido el primero que criticó la Conquista del Pan en noviembre de 1893. Los que 
sentían necesidad de individualismo hallaban tan pocas simpatías generales, que llegaban 
por si solo a concepciones caprichosas que les aislaban. (NETTLAU, 15/01/1931)   

Kropotkin alcançaria uma projeção tão alta que ofuscaria outras concepções do 

anarquismo naquele período. Como se percebe no trecho acima, Nettlau não coloca 

o feito de Kropotkin como heroico. Muitos anarquistas com de obras grandiosas 
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existiam no decorrer da vida de Kropotkin. Por razões diversas, como mencionado, 

outros anarquistas não conseguiram a mesma recepção de Kropotkin. As intrigas 

internas, diferenças de concepções, desinteresse, tudo isto é de natureza típica do 

anarquismo e da quantidade de militantes de primeira grandeza que existiam naquele 

período. Todos estes elementos somados não retirariam a eminência da obra de 

Kropotkin e de sua relevância internacional para o anarquismo. Neste sentido, Nettlau 

destina tantos textos e comentários sobre Nettlau. 

Kropotkin participa dos lugares de mais destaque na história do movimento 

anarquista. Kropotkin foi um bakuninista122 dos mais engajado. Foi nomeado 

secretário da Alianza, cargo que ocupou até 1881; Durante o período foi responsável 

por atividades de agitação em Paris e na Suiça, por examinar debates de membros 

da Alianza como, por exemplo, o antagonismo entre Viñas e Morago e o de Costa e 

Brousse. Participou do periódico Le Revolte em 1889 e de diversos congressos 

internacionais do anarquismo. Nettlau seria, portanto, uma figura muito ativa e 

prestigiada no movimento anarquista 

Os congressos internacionais do anarquismo foram eventos de impacto na história do 

movimento ácrata. Neles, os anarquistas discutiam as estratégias e concepções 

internacionalmente com a digna seriedade. Decisões que fossem definidas ali seriam 

amplamente respeitadas como orientações para o movimento. Momento de encontro 

de diversos anarquistas que marcaram história123. Dentro das discussões, discutiam-

se quais concepções de anarquismo poderiam ser adotadas. Em um destes 

congressos, Kropotkin exerce um papel fundamental que alteraria toda a história do 

movimento anarquista. 

Kropotkin seria um dos principais responsáveis pela adoção do comunismo libertário 

internacionalmente pelos anarquistas. O comunismo libertário que seria teorizado por 

Couerderoy e Dejacque na primeira do século XIX, cairia no esquecimento, 

restringindo-se a alguns militantes que tiveram contato com os comunistas libertários 

daquela época. Posteriormente, O comunismo libertário só retornaria a ser discutido 

em 1876. Vale a pena apresentar o que Nettlau diz: 

 
122 O adjetivo é dado por Nettlau e reproduzido sem o digno debate da afirmação: “Siendo como es tan buen 
bakuninista Kropotikin...”(NETTLAU, 15/03/1932) 
123 Por pura curiosidade: Rocker diz que chegou a caminhar por três meses para chegar na cidade onde seria 
realizado o congresso.  
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Las primeras afirmaciones de este comunismo emitidas por Dumartheray, Eliseo Reclus, 
Cafiero, Malatesta, Coveli y otros, en el congreso de la Federación Italiana de la Internacional, 
hechas todas ellas en 1876 y otras afirmaciones de Costa y de Paul Brousse en 1877, no 
tuvieron nada de agressivas contra el colectivismo; se afirmó simplesmente un principio que 
se prefería y que haría la anarquia más completa, introduciendo también la propiedad 
colectiva en la esfera de los productos de lo trabajo. En el congreso internacional de Vervies 
(septiembre de 1877), según nos comunican las notas tomadas por Kropotkin secretario de 
actas en aquel comício se enfrentaron colectivismo y comunismo sostenidos respectivamente 
por Viñas y Morago, de un lado, Costa y Brousse, del otro, pero Guillaume, Montels (Francia) 
y Warnotte (Bélgica) insistieron en la necesidad de eliminar controversias prematuras y 
Guillaume defendió la libertad de elección y la coexistencia de diversas soluciones124, si las 
opiniones diferían y su punto de vista en este sentido fue adoptado. Excepción de en Italia, 
entre 1878-79, se hablo poco de comunismo de 1876-80, y bastará señalar aquí que 
Kropotkin, en su gran exposición Idea anarquista desde el punto de vista de la realización 
práctica, presentada al congreso jurasiano de octubre de 1879, propone la comuna colectivista 
como forma próxima realizable y en su discurso al Congreso, según le Révolté del 18 de 
octubre de 1879 el comunismo anarquista como fin, con el colectivismo comunista como forma 
transitória  
[…] de acuerdo con Dumartheray y Herrig (Ginebra) y con Reclus y Cafiero, propuso al 
Congreso jurasiano de 1880 reconociera el comunismo anarquista como la consecuencia 
necesaria e inevitable de la revolución social y la expresión de la civilización nuevaque 
inaugurará esta revolución 
De entonces data este reconocimiento absoluto y exclusivo del comunismo anárquico 
(NETTLAU, 15/01/1931) 

O trecho acima mostra como o comunismo anarquista se expandiria na sua segunda 

geração. São quatro etapas distintas representadas em cada congresso que o 

parágrafo apresenta. A primeira seria as afirmações do comunismo anarquista. A 

segunda etapa de expansão algumas decisões amigáveis em relação aos projetos 

econômicos. A terceira já seria um debate, possivelmente, mais acirrado entre os 

anarquismos coletivistas e comunistas. Por fim, a quarta etapa de expansão do 

anarco-comunismo seria a do exclusivismo fruto do “Palabras de um rebelde” e “La 

comune de Paris” e dos acordos entre Cafiero, Reclus Dumartheray e Herrig com 

Kropotkin. A partir do congresso jurasiano de 1880 o movimento anarquista aderiu em 

massa ao anarco-comunismo e deixariam de lado o coletivismo anarquista. Esta 

movimentação do anarco-comunismo seria sua expansão em detrimento do 

coletivismo.  

Kropotkin abandonaria o exclusivismo somente 40 anos após o congresso jurasiano. 

A data da mudança mais brusca em Kropotkin é dezembro de 1919, dois anos após a 

 
124 Guillaume foi o primeiro a produzir um projeto anarco-coletivista no seu texto “Ideas sobre la organización 
social” (outono de 1874, publicada em 1876) com o “de cada um segundo suas forças, a cada um segundo suas 
necessidades”, porém no seu próprio texto defende a multidão de sistemas coabitando “a cada comunidade le 
toca determinar por si misma, durante el período de transición, el método que cree más conveniente para 
repartir el produto del trabjao entre sus asociados” (GUILLAUME apud NETTLAU, 15/01/1931) 
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Revolução Russa. A relação é importante, pois, na interpretação de Nettlau, Kropotkin 

seria forçado a abandonar o que preconizou em 1881 por causa da experiência russa 

(NETTLAU, 01/06/1927). Os acontecimentos da Rússia seriam mais duros do que se 

acredita, para Kropotkin. Neste sentido, a experiência com a revolução russa de 1917 

e as frustrações que vieram com ela produziriam desdobramentos na história do 

anarquismo e no posicionamento de Kropotkin, que passaria a aceitar a diversidade 

de projetos dentro do anarquismo. A Rússia, no regime bolchevista, perseguiria os 

anarquistas com truculência. A leitura que os anarquistas foi a de atrelar o 

comportamento autoritário do PCUS com o universalismo de concepções políticas. 

Kropotkin aguardou dois anos para rever suas posições. Aquele que se apega durante 

quarenta anos à uma concepção125 não pode ser considerado um indivíduo de 

opiniões instáveis. Nettlau, ao dizer que a experiência russa para Kropotkin é “mais 

dura que se pode crer” (01/06/1927), sugere que foi uma experiência traumática para 

o russo. 

Além do exclusivismo, Kropotkin abandona a concepção revolucionária local que 

adotara em 1879. É preciso demarcar as diferenças entre Kropotkin e os coletivistas 

de 1864 a 1870 que escapam da economia. Nettlau destaca a diferença da seguinte 

forma: 

Bakunin, que había vivido la tormenta de 1848 y esperaba volver una revolución europea de 
esta envergadura y de carácter social. Kropotkin piensa poco en 1848: él tiene ante si el Paris 
sitiado, en 1879: el Paris Commune, en 1871: Paris e Francia amenazados, invadidos durante 
la Revolución francesa. Para Bakunin y los otros la revolución es ofensiva e extensiva, para 
Kropotkin, en cambio ésta se halla al principio bloqueada, localizada, en defensiva. 
(NETTLAU, 01/06/1927)   

Kropotkin utilizava da Comuna de Paris para se orientar sobre como a revolução 

deveria proceder. Dois marcos revolucionários distintos que orientariam duas 

concepções de revolução distintas. Não há nada de surpreendente pensar que os 

grandes acontecimentos produzem grandes desdobramentos. Nettlau constatou a 

diferença de gerações entre os coletivistas do 1864 e os anarquistas pós-Comuna. A 

localidade da revolução seria a distinção da compreensão de revolução de Nettlau e 

os coletivistas. Os coletivistas se inspiravam na França republicana e social de 1851. 

Inspirar-se na Comuna como transformação da sociedade desdobra em implicações 

de como se pensa a sociedade futura. O localismo revolucionário, que se trata de 

 
125 Para Nettlau, se exclusiva, é fanática. 
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micro-organismos com vida própria, levaria o Estado a bancarrota e impediria a 

ascensão de um novo Estado. Desta concepção de socialismo localizado, Kropotkin 

formulas várias soluções que se alteraram no decorrer do tempo. Dentre as 

estratégias de Kropotkin, pode-se falar nos sistemas de agricultura e indústria 

universais, onde todas as localidades seriam capazes de alimentarem por si mesmas. 

Portanto, a inspiração da Comuna de Paris em Kropotkin se desdobra na ascensão 

de um socialismo localizado que diferiria do socialismo extenso dos coletivistas. 

 Nettlau afirma que Kropotkin pensava um socialismo de matriz distinta da de Bakunin, 

porém não abandonaria o bakuninismo. O bakuninismo, para Nettlau, como qualquer 

outro texto anarquista, não se trata de um arquétipo doutrinário que os seguidores 

deveriam se resignar rigorosamente. O bakuninismo seria definido pelo que seria mais 

atual na teoria de Bakunin. Neste sentido, poder-se-ia questionar, duvidar, 

antagonizar126. Sobre o bakuninismo de Kropotkin, Nettlau diz: 

Pecaria de ingênuo si creyera que las Internacionales obreras que preconizó Kropotkin de 
1914 a 1920 no tenían tronco íntimo ni se relacionaban con la Alianza porque los documentos, 
obedeciendo a exigencias de la censura, nada hacían constar sobre el particular. Por la 
correspondencia íntima de 1881 y de 1902 conocemos enteramente el pensamiento de 
Kropotkin, quien profesaba el método concebido por Bakunin, respecto a la Internacional, la 
verdadera Internacional de los trabajadores. Conocemos su pensamiento por los escritos de 
1869 en “L’Egalité” (Ginebra), su opinión sobre la Alianza. También nos es conocida la 
correspondencia que tuvo con camaradas franceses, italianos y españoles y el trabajo que 
publicó en 1871 sobre los primeros años de la fraternidad internacional, etc. Siendo como es 
tan buen bakuninista Kropotkin, resulta verdaderamente curiosa la consideración que le 
atribuye un carácter espontáneo por excelencia. (NETTLAU, 15/03/1932) 

  O método de Bakunin é o que asseguraria a filiação ao bakuninismo. O método é a 

separação entre Alianza e Internacional. Não se trata de uma separação antagônica, 

mas complementar. Onde a Alianza agiria no sentido de dar um tom revolucionário às 

massas. O método de Bakunin apresentado por Nettlau não se trata de uma adoção 

integral dos programas de da AIT e Alianza original, pelo contrário, trata-se de uma 

agrupação mínima agindo em uma agrupação geral, que se esforçaria para reunir o 

maior número de militantes. Seria neste sentido que Kropotkin, desde o início da sua 

militância, por volta de 1872, até os seus escritos de 1920, seria um bakuninista 

dedicado.  

A ética é considerada como o mais relevante na imagem de Kropotkin desenhada por 

Nettlau na LRB. O primeiro escrito que Kropotkin esboçaria sua moral seria o “La moral 

 
126 O próprio Bakunin foi grande crítico do doutrinarismo. Pensar com auxílio de Bakunin é duvidar do próprio.  
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anarquista” de 1890. Outros escritos foram produzidos por Kropotkin que culminaram 

em seu livro “La ética” em 1922. O “La moral anarquista”, aparentemente, seria um 

folheto feito a partir do contato que Kropotkin teria com a obra “El esbozo de uma 

moral sin obligación ni sanción” (1885) de Jean Marie Guyau. Guyau foi um filósofo 

importante para a ética anarquista, principalmente após o lançamento de seu livro de 

1885. Apresentar-se-á a leitura da ética de Kropotkin feita por Nettlau. 

A ética de Kropotkin estaria dividida em três ideias fundamentais127. Esta divisão é 

realizada na conferência “Justicia y Moralidad” de 1924 proferida por Kropotkin. 

Segundo o russo, a ética seria dividida em três ideias fundamentais: 1 – o apoio mútuo; 

2 – justiça e; 3 – moralidade. A terceira seria o último estágio, se descrito em escala 

evolutiva. A moralidade pensada por Kropotkin poder ser traduzida em um “dar sem 

registrar no seu livro de contabilidade”. Este imperativo ético seria expresso como a 

generosidade. A generosidade seria o princípio orientativo importante na ética 

anarquista. 

O comunismo libertário de Kropotkin se fundamentaria em uma ética econômica da 

generosidade. A generosidade é o que permite Kropotkin se opor ao coletivismo: 

Fácil es comprender en qué grado Pedro Kropotkin veía em estas tres fases de la 
eclosión de la moral un ayopo [apoyo] de sus opiniones de comunista libertario. El 
colectivismo, el producto integral del trabajo, era para él, en suma, esa justicia estricta, 
reciprocidad completa, pero que no es todo, que suele ser tanto un principio de 
transacciones comerciales burguesas (si son los más honradas posible) con un 
principio de pretendida retribución equitativa en socialismo autoritario. (NETTLAU, 
15/02/1931) 

Os demais projetos econômicos, portanto, careceriam de generosidade. Por mais 

honrado possível, o coletivismo estaria restrito à uma ética econômica de justiça 

estrita. A generosidade é o valor que promoveria uma mudança brusca na ética 

econômica dominante128. O que Kropotkin reserva na sua ética é uma oposição à 

reciprocidade, que seria o valor fundante da ética burguesa. O coletivismo não 

conseguiria superar a reciprocidade e, por isso, sua justiça estaria limitada. O 

problema dos demais projetos seriam, portanto, “falta el sentimiento de 

 
127 Um adendo antes do início se faz necessário para falar da ética de Kropotkin. É importante destacar que, por 
maior que seja a afinidade de Kropotkin com Guyau, o francês não seria o único estudado por Kropotkin. Kant 
foi um dos filósofo que o russo apreciou e o estudou com afinco. 
128 É possível pensar em uma oposição ao carácter da religiosidade cotidiana. Weber diz: “do ut des é o dogma 
fundamental por toda parte. Esse caráter inere à religiosidade cotidiana das massas de todos os tempos e povos 
e também de todas as religioes” (WEBER, p. 293) 
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inseparabilidad de estos tres factores moralizadores: la solidaridad, la justicia-equidad 

y la generosidad” (NETTLAU, 15/02/1931). Nem o coletivismo e nem o socialismo 

autoritário conseguiriam unir os fatores moralizantes defendidos por Kropotkin. 

Portanto, o comunismo anarquista, com seu “dar sem contar”, seria o único que 

conseguiria superar a ética do “dar para receber”. 

A ética de Kropotkin seria um feixe que passa e rearranja todos os horizontes da vida. 

Daí se poderia pensar na justificativa da amplitude da obra de Kropotkin e na sua 

digna importância para o anarquismo. 

Para encerrar os comentários sobre o Kropotkin de Nettlau, abaixo está uma dica de 

Nettlau sobre como se deve estudar Kropotkin: 

Para estudiar a Kropotkine como merece serlo, harían falta tres trabajos preparatorios que no 
puedo improvisar o precipitar aquí: el estudio de su antiguo diario, sus impresiones anotadas 
en Siberia y que nos conducen probablemente a la fuente de sus ideas sociales; luego el 
examen en detalle de su gran trabajo tan claramente anarquista: Hay que ocuparse del 
examen del ideal de la organización futura?…,  escrito en Rusia en 1873 y publicado en su 
mayor parte (de acuerdo a una impresión de ese documento confiscado hecha por orden del 
gobierno en 1875) en una colección rusa de 1922. Es un documento vasto y un poco crudo, 
como los primeros escritos anarquistas de Bakunine en 1866, pero es evidentemente 
indispensable para la historia de sus ideas. De esa época existen aún suyas ciertas partes 
agregadas a dos folletos revolucionarios rusos, escritas para la propaganda campesina. El 
tercer grupo de materiales, es su correspondencia de los estudios que quedan aún por hacer, 
paso a la primera memoria de Kropotkine, leída a los jurasianos: Idea anarquista desde el 
punto de vista de su realización práctica (Ginebra, imprenta jurasiana, 4 págs, en 4º) 
(NETTLAU, 01/10/1925) 

Para o leitor mais interessado ou curioso: jornais sob controle de Kropotkin são 

Révolte (Révolte e Temps Nouveaux) e Freedom. 

Irmãos Reclus  

Textos de Nettlau exclusivamente sobre: 

1.Elias y Eliseo Reclus vistos por sus amigos y sus camaradas La Revista Blanca 6 
no. 101 (August 1, 1927): 133-138.  

2.“Eliseo Reclus y Miguel Bakunin” La Revista Blanca 6 no. 103 (September 1, 1927): 
193-198.   

3.“Eliseo Reclus y Miguel Bakunin” La Revista Blanca 6 no. 105 (October 1, 1927): 
257-264.  

4.X. X. X., “El humanismo de los Reclus (En memoria de Eliseo Reclus, que murió el 
4 de Julio de 1905)” La Revista Blanca 13 no. 330 (May 17, 1935): 457-462.   

Embora a quantidade de textos exclusivos seja relativamente pequena, os irmãos 

Reclus, Elias e Élisée, possuem grande destaque na narrativa de Nettlau. Dividimos 
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este pequeno comentário sobre o que seria a biografia dos irmãos Reclus em uma 

parte mais expositiva de detalhes sobre a vida dele e, num segundo momento, o 

anarquismo ético e humano de Élisée.   

Por conter muitos dados e detalhes que só é permitida a discussão entre biógrafos, 

será compartilhado na íntegra os detalhes da narrativa de Nettlau sobre a vida dos 

irmãos Reclus: 

Eliseo Reclus pasó los años de infancia como Bakunin, viviendo en un ambiente muy 
poblado de hermanas y hermanos, junto a padres dignos. Lo mismo Reclus que 
Bakunin vivieron en desacuerdo con sus progenitores. Habiendo tanta semejanza 
entre las dos infancias no dejan de darse diferencias. El padre de Reclus se refugió, 
tras la juventud inquieta, en una de las más rigurosas formas de protestantismo 
calvinista, siendo predicador en el pueblo de Orthez, situado en los Pirineos franceses. 
Aquel matiz del protestantismo no distinguía más que dos categorías de seres: los 
elegidos y los réprobos, considerándose que todo espíritu religioso estaba condenado 
si no se exaltaba él mismo quedando salvo y elegido en el caso de llegar al estado 
febril religioso. Los hijos del pastor Reclus debieron creerse desdichados réprobos y 
arrastrar una vida tan triste que llegaron a pasar por crisis nerviosas y alucionaciones, 
sintiéndose entonces elegidos y salvos. Elias, que era mayor, pasó por estas 
alternativas, creyente a medias y suponiéndose víctima del fanatismo más cruel. Por 
ello se declaró en sorda y tenaz rebelión contra el yugo religioso. Su padre le hizo 
estudiar disciplinas teológicas y terminó Elías tales estudios sin legalizarlos ni hacerse 
pastor. Su verdadero anhelo era averiguar el origen de las religiones, los motivos que 
tienen éstas para cebarse en los hombres imponiendo sofismas sutiles en el 
razonamiento. Eliseo pasó algunos años como otros familiares en medio de la libertad 
y de la bella vida campestre, volviendo al hogar paterno cuando Elías había 
conseguido ya templar el rigor religioso del padre. Se constituyó Elias en defensor de 
Eliseo y tuvo con él una comunidad verdaderamente fraternal, que no se extinguiría 
nunca. Era Eliseo confiado y sereno. La ferocidad de la religión que desató el espíritu 
de Elías, no prendió con tanta saña en Eliseo. Cuando el padre comprendió que sus 
dos hijos mayores no pretendían de ninguna manera ser elegidos los consideró 
perdidos para las creenciasa religiosas, y sirviéndose de la cruel desenvoltura de los 
devotos, supuso que aquellos dos hijos eran dos condenados. EL mismo desengaño 
que produjeron Elías y Eliseo en el padre, produjeron los restantes hermanos, unos 
tras otro. Aparte de la religión, los padres cuidaban de educar a la prole; pero en 
realidad no consiguieron que hubiera en ella conformidad espiritual ni intercambio de 
ideas. 
[…] 
En 1851 profesaba todavía Eliseo el cristianismo, si bien interpretaba el régimen 
cristiano como un régimen de comunismo libertário 
[…] 
De poder ponerse en viaje hubiera ido en 1849 a batirse amparando a los húngaros 
cuando se sublevaron éstos contra austriacos y rusos. Se comprometió Eliseo con su 
hermano Elías en el golpe de Estado de diciembre de 1851, fomentando la resistencia 
armada y viéndose obligados a refugiarse en Inglaterra, sin poder volver a Francia 
más que seis o siete años después. El proprio Eliseo declaró en una carta que cuando 
hizo el viaje a los Estados Unidos perdió los últimos restos de su cristianismo y fue 
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netamente antiesclavista, en medio esclavista que era Nueva Orleans. Su sueño 
dorado fue una colonia de amigos, de hombres libres en un bosque de las montañas 
de Nueva Granada (Colombia). Le vemos con su carácter de socialista independiente, 
comunista libertario, ateo, insurgente, rebelde, hombre de vida libre identificado con 
la Naturaleza (NETTLAU, 17/05/1935) 

O contato com a religiosidade do pai seria algo marcante nas primeiras dezenas de 

vida dos irmãos Reclus. Trata-se de uma infância bem peculiar, as dos irmãos Reclus. 

O protestantismo rigoroso do pai e suas imposições teológicas seriam algo marcante 

na história dos irmãos Reclus. Porém isto não deve servir como linha argumentativa 

para inferir um possível dogmatismo ou fanatismo de Reclus. Os dois são figuras muito 

libertárias, com suas individualidades fluorescentes no movimento anarquista, mas 

que não se entregariam em dogmas ou fanatismos. Como dito no trecho acima, 

mesmo sua religiosidade possuía uma relação libertária que Nettlau chamaria de 

comunismo libertário. Após sua participação em revoltas no EUA contra o regime 

escravagista (por volta de 1853) e sua participação na colônia de experimentação na 

cidade colombiana de Nueva Granada (1857), Élisée se tornaria um homem livre e 

independente. 

Elias protagonizou um dos principais debates sobre a inserção da Alianza na 

Espanha. Nettlau dá detalhes do conflito interno da Alianza: 

Como ya está bien probado [Nettlau se refere a carta de 14/02/1872 de Élisée], se trataba de 
lo siguiente: Fanelli, que había aceptado la misión de trabajar por las ideas de la Fraternidad 
Internacional y que hizo propaganda socialista revolucionaria, previniendo a los obreros, 
contra los políticos, aunque éstos fueran republicanos federalistas, habría obrado – según el 
sentimiento delicado de Elías – deslealmente para con estos republicanos, los cuales, por 
recomendación de Elias, le habían acogido amigablemente al principio. Mientras tanto, Fanelli 
había llamado a esto buena guerra, y entonces surgió la ruptura, ruptura que separó 
interiormente a Elías de Bakunin – que apoyaba a Fanelli – para siempre. (NETTLAU, 
01/09/1927) 

Elias acreditava mais no potencial do federalismo republicano que no socialismo 

antiestatista. Nettlau não apresenta bem as razões da afinidade de Elias com os 

republicanos federalistas. Porém podemos encontrar algumas pistas. A primeira seria 

o “embora estes fossem republicanos federalistas” que sugere que esta concepção 

política seria mais aberta ao diálogo tanto com as massas, como com a Alianza. É no 

segundo lado do diálogo, o contato com a Alianza, sugerido na primeira pista que 

chegamos à segunda pista deixada por Nettlau. O “acolhimento amigável” é uma 

demonstração das boas relações que se poderia ter entre Alianza e republicanos 

federalistas. Certamente, a ação de Fanelli produziria alguma ruptura abismal ou mal-
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estar entre a Alianza – Espanha e os republicanos federalistas129. Os desdobramentos 

seria a ruptura entre Elias e Bakunin130. 

Das contribuições dos Reclus, o humanismo seria o que Nettlau sentiria mais falta no 

movimento anarquista internacional na década de 30 do século XX. Nettlau produz 

um texto sobre o tema, o “El humanismo de los Reclus”. O humanismo dos Reclus se 

dividiria no ético e humano. Nettlau se dispõe a analisar estas definições da obra dos 

Reclus pela própria vida deles e, enfatizando a de Élisée. Primeiro será apresentado 

o humano e depois o ético no esboço do humanismo dos Reclus. 

O esforço progressivo seria um esforço de expansão da humanidade. Este esforço se 

desdobrou na paixão pelos estudos e pela ciência. Reclus foi um homem da ciência, 

pois acreditava que com ela se poderia rechaçar o antigo regime que impediria o 

desenvolvimento humano. “Más que a la especialización, su natural estudioso debió 

tender a la expansión, al deseo de abrazar grandes conceptos geográficos, pero 

cavando la red tupida de estas raíces y relacionarlas unas con otras” (NETTLAU, 

17/05/1935). Isto é, Élisée se destacou pela sua dedicação à ciência, que ele 

considerava como a força progressiva mais intensa que poderia alcançar a revolução. 

Não se trata de fatalismos131, mas de amor ao conhecimento.  

O humano de Reclus, segundo Nettlau, se relacionaria com a natureza. Com a 

natureza se poderia evoluir o potencial humano. Se o humano deixasse de se 

relacionar amigavelmente com natureza ele estaria se reduzindo. Nettlau diz sobre 

isto: 

Pero sobre todo esta solidaridada con toda la naturaleza impulsó a Eliseo al estudio de todos 
los fenómenos terrestres de todos los países y pueblos132 del globo y que le hizo abarcar 
dentro de la esfera de solidaridad y amor asimismo al mundo animal, ha debido llevar también 
al escéptico Elias a crearse un pequeño mundo, que ha quedado inédito, de Fisionomías 
vegetales, como debería llamarse esta recopilación que data de 1869 (NETTLAU, 01/08/1927) 

Portanto, a humanidade em Reclus envolveria uma boa relação não só entre 

humanos, mas uma solidariedade com o meio ambiente. Esta expansão o levaria aos 

estudos sobre a natureza. Se o amor de Reclus pelo conhecimento o motivou a 

 
129 Certamente o efeito não seria duradouro, figuras como Pi y Margall do campo federalista republicano e o 
Miguel Unamuno tiveram inúmeros textos publicados na LRB.  
130 Ruptura que não se estendeu Élisée. Em 11 de janeiro de 1873, em carta para Louis Piady, Bakunin diz que 
Élisée é um homem modelo, amigo sincero e valioso. A última carta de Bakunin traduzida para o português, de 
1876, é destinada à Élisée.  
131 Ver carta de Reclus à Bakunin em 1875 (NETTLAU, 01/09/1927). 
132 Não se trataria de um eurocentrismo vulgar, Reclus viajou por vários países do mundo, inclusive no Brasil. 
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dedicar sua vida aos estudos, isto se somou com seu amor pela natureza. Daí seus 

estudos sobre geografia, fisionomias das plantas, evolução, por exemplo. Reclus 

expande o horizonte de relações do anarquismo. O anarquista não poderia, depois de 

Reclus, esquecer que sua humanidade se encontra, por um lado, na sua relação com 

a natureza e com os animais. Neste sentido que Reclus diz: “el animal no es inferior 

al hombre en moralidade: uno y otro han adquirido los sentimientos de justicia y 

moralidad por sus relaciones sociales. Los sentimientos pertenecen a la naturaleza e 

no son productos de la sabiduría humana” (NETTLAU, 01/08/1927). Trata-se de um 

movimento complexo não só de nivelamento da natureza e humanidade de invasões 

mútuas. 

O humanismo anarquista seria a congruência entre a ética e os esforços progressivos 

que elevam a humanidade. O anarquismo ético dos Reclus poderia ser representado 

pela sua participação nas colônias de experimentação na Colombia, nos manuais para 

viajantes não acomodados e sua participação na Alianza ou nas revoltas de 1849, 

1851 ou 1871. Apesar disso, seu anarquismo era expansivamente humano, por isso 

seria um homem da ciência, dos livros, que se dedica a verdade racional. A relação 

entre os dois campos é feita pela “su actividad la mejor buena voluntad, de respeto, 

de labor desinteresada, ausencia de elemento retórico o sutilmente coercitivo” 

(NETTLAU, 17/05/1935). Este seria o seu anarquismo humanista. 

Nettlau afirma que o livro que é a expressão mais bela do seu anarquismo humanista 

é o L’évolution, la révolution et l’ideal anarchiste. 

Malatesta 

1.“En memoria de Enrique Malatesta: (4 de Diciembre 1853 a 22 de Julio 1932)” La 
Revista Blanca 10 no. 222 (August 15, 1932): 161-166.  

2.“En memoria de Enrique Malatesta: (4 de Diciembre 1853 a 22 de Julio 1932)” La 
Revista Blanca 10 no. 224 (September 15, 1932): 225-232.   

3.“En memoria de Enrique Malatesta: (4 de Diciembre 1853 a 22 de Julio 1932)” La 
Revista Blanca 10 no. 225 (October 1, 1932): 257-264.   

4.***, “La actividad de los libertarios en Italia: Pisacane, Bakunin y Malatesta” La 
Revista Blanca 12 no. 290 (August 10, 1934): 610-613.   

5.X. X. X., “La actividad de los libertarios en Italia: Pisacane, Bakunin y Malatesta 
(conclusión)” La Revista Blanca 12 no. 291 (August 17, 1934): 626-628.   

Malatesta teve uma vida bastante ativa desde muito jovem. Nasceu em 04 de 

dezembro de 1853. Seus país foram integrantes da pequena burguesia e morreram 
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cedo. Malatesta, aos dezessete anos, já se encontrava cursando Medicina na 

Universidade de Nápole. Como estudante de medicina participou de manifestações 

populares, onde se aproximou de republicanos. Após seu encantamento pela Comuna 

de Paris e em contato com Carmelo Palladino133, filiou-se a secção de Nápoles da AIT 

em 1869 que, devido as perseguições das autoridades, teve uma vida agitada em 

1871. Malatesta foi um dos mais ativos na seção, tornando-se amigo de Cafiero nesta 

época. Foi um dos redatores do programa da Federazione Operaria Napoletana no 

inverno de 1871-72. Neste programa já se encontraria uma relação entre a 

Internacional de 64 e as ideias de Bakunin. Conheceu Bakunin em Zurich no 

congresso antiautoritário de Saint Imer e refundaria a Aliancce des Revolutionnaires 

ssocialistes, agrupação íntima internacional que reuniria anarquistas como Morago, 

Alerini, Pellicer e Bakunin. Assim foi o início da militância de Malatesta. 

A primeira visita de Malatesta à Espanha foi em 1875, onde se encontrou com Morago 

em Madri e Alerini na prisão de Cádiz, que tentou ajudar na sua fuga que negou tendo 

como objetivo a liberdade legal.  

No congresso de Florença de 1876, Malatesta, em conjunto com Cafiero e Covelli, 

apresentou o comunismo anarquista. Sendo os primeiros a passarem do coletivismo 

para o comunismo anarquista. 

Na década de 80 do século XIX, Malatesta expandiu sua militância para outros 

continentes. Em 1882, Malatesta e alguns de seus camaradas foram para o Egito para 

lutar nas filas árabes contra os ingleses. A revolta foi entendida como contendo um 

certo fundo social. Em 1884 migra para a América do Sul, onde dá continuidade à sua 

militância. Na Argentina, Malatesta trata de juntar os militantes de língua espanhola e 

italiana no país. Além do seu esforço para unir o movimento, fundou o jornal 

“Questione Sociale”. Voltou para a Europa, França em específico, somente em 1889. 

Se 1881 há a ascensão do comunismo como vertente exclusivista do anarquismo, o 

ano de volta do Malatesta à Europa seria outro marco na história do anarquismo. No 

ano de 1889, quando Malatesta retorna a Europa e chega à França, depara-se com 

um dos movimentos mais conturbados do anarquismo134. É neste ano, na França, que 

Malatesta escreveria seu texto que alteraria a história do anarquismo, o seu “Appello”.  

 
133 Nettlau só diz que ele é um homem desinteressado e próximo do grupo de Bakunin. 
134 Ver: “bosquejo em Francia” NETTLAU 
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O texto de Malatesta foi acolhido pelo periódico espanhol “El produtor” de Antonio 

Pellicer Paraire. Paraire considerava o chamado de Malatesta em coerência com os 

anseios das organizações anarquistas após a conferência de Valencia (09/1888). 

Basicamente, Malatesta, no “Appello”, endossava a necessidade da criação de um 

partido socialista anárquico-revolucionário que reuniria anarquistas de todas as 

tendências. Neste texto, não se excluiria a organizações locais e nem as sindicais. 

Este texto promoveria mudanças nas estratégias dos anarquistas menos isolados. 

O anarquismo, na chegada de Malatesta, encontrava-se em isolamento. O “Appello”, 

ao que tudo indica, seria desdobramento do contexto adverso que repudiaria qualquer 

organização em nome de uma certa autonomia. Nettlau apresenta um trecho sobre 

este momento: 

Dominados por el deseo frenético de salvar la autonomia absoluta, o por el hábito de inercia 
que aparece dicctar lo fácil - es mucho más asequible la abulia que la acción y más hacedero 
organizarse que permanecer sin organización – los anarquistas recibieron friamente el 
proyecto de Malatesta, excepto El Productor. 

[…] por otro lado los anarquistas se gastaban en actos individuales heroicos, pero de 

importancia reducida135 (NETTLAU, 15/09/1932) 

Malatesta reverteu seu isolamento com uma turnê de propaganda anarquista. Como 

dito, embora seu isolamento fosse forte, Malatesta não estava completamente isolado. 

Figuras como Pedro Esteves e Tárrida del Mármol o apoiaram e colaboraram na turnê 

de propaganda. Esta turnê se configurava em uma campanha que este grupo passava 

pelas cidades abordando sobre a necessidade de união e de formação de uma 

agrupação do anarquismo. Malatesta falava no tom comunista e Esteves em 

linguagem coletivista. Os desdobramentos da turnê de propaganda foi a união dos 

anarquistas para o primeiro de maio de 1892.  

Malatesta precisou se organizar contra o inimigo externo ao anarquismo e à reação, 

o socialismo autoritário.  Se o exclusivismo no anarquismo foi um inimigo para o 

anarquismo, os marxistas agiam visando a dominação política do movimento 

revolucionário. O congresso internacional de Londres de 1896 foi uma articulação 

marxista de obter exclusividade de ação no movimento operário internacional. 

Malatesta articularia um movimento de resistência sindical internacional frente às 

 
135 Nettlau se refere a diversos países, não só a Espanha. Do anarquismo francês, ele afirma: “constituía no culto 
a la propia autonomia y superioridad lejos del pueblo.“ (15/09/1932). O movimiento italiano sofría a influencia 
do anarquismo francés.  
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investidas do marxismo. Foi uma coalizão internacional composta por: Pelloutier e 

Augustín Harmon em Paris; Malatesta e Pouget em Paris mais tarde; Freedom Group 

em Londres; Cornelissen em Holanda; Landauer na Alemanha; Pedro Gori em 1896 

nos EUA. O objetivo dos anarquistas nos sindicatos consistia em: 

Airear la mentalidad de los sindicados, ddespertar el sentimiento opuesto a la autoridad, 
enseñar con el ejemplo, el estimulo y la emulación de la meiativa, la práctica de la acción 
directa, la solidaridad y la federación, la defensa contra las ambiciones de los autoritarios, la 
difusión de la verdad contra los políticos, la propaganda entre camarada y camarada en el 
medio cordial del sindicato, el taller, la reunión, la huelga etc.  (NETTLAU, 17/05/1932) 

Posteriormente, o movimento anarquista, por disputas internas, retornaria ao 

isolamento. Malatesta, em 1895, resolve fazer uma excursão de propaganda nos EUA 

e pela América Central. Ao sair da Europa, as discussões sobre a necessidade de 

organização ganham vigor e os individualistas certo destaque nas discussões. O 

portavoz individualista foi Paterson que foi responsável pelo periódico L’aurora 

(16/09/1897 em West Hoboken) e pela oposição à Malatesta. Os atritos com 

Kropotkin, O sindicalismo que visava substituir o anarquismo, os dogmatismos no 

anarquismo e o aumento da repressão contribuíram para o isolamento de Malatesta e 

para o enfraquecimento da força anarquista. 

Malatesta continuou sua militância no movimento anarquista conforme seus primeiros 

anos de militância. Algumas mudanças de ênfases de militância foram alteradas no 

decorrer da sua vida. Em 1907, Malatesta acreditava na organicidade do sindicalismo; 

Em 1911 se opôs ao nacionalismo e se tornou um propagandista anti-bélico. Após 

1922 sofre com as duras repressões do fascismo. Finalizou sua vida se dedicando à 

alguns periódicos, como “Umanità Nova” e “Pensiero e volontá”. 

Periódicos que Malatesta contribuiu: Questione sociale; L’Associazione; L’Agitazion 

(que se converteu em L’Agiatori, Agitiamoci e Agitatevia); Umanità Nova; Pensiero e 

Volontá.  
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O PROGRAMA EMANCIPATÓRIO PRESENTE NA LA REVISTA BLANCA: UMA ANÁLISE 

ARQUEOLÓGICA DAS PRÁTICAS DE LIBERAÇÃO E DE LIBERDADE 

A La Revista Blanca 

Em uma Espanha em efervescência popular e revolucionária surge um dos periódicos 

mais ricos da história mundial do anarquismo: a “La Revista Blanca” (LRB). 

Angariaram uma grande diversidade de intelectuais internacionais que se filiavam, de 

alguma forma, ao pensamento libertário da época. Possuíam uma tiragem 

considerável para o início do período da reprodutibilidade em massa, uma circulação 

transcontinental e residiam em um dos países mais importantes para o pensamento 

ácrata. Elementos estes que asseguram a relevância do objeto e as possibilidades de 

desenvolvimento de pesquisas sobre um periódico ainda pouco explorado. 

O periódico se insere em uma Espanha no fim do século XIX e início do XX em que o 

país passava por um período de forte agitação popular. A “La Revista Blanca” se divide 

em dois períodos, o primeiro que se inicia em julho de 1898 e vai até o ano de 1905 e 

um segundo que começa em primeiro de junho de 1923 e se encerra em agosto de 

1936. Nas duas etapas encontramos um movimento de resistência das camadas 

populares intenso em suas ações e ideias, críticos aos valores modernos e com 

grandes intervenções públicas, que culmina na famosa Guerra Civil Espanhola (1936 

- 1939). E é nesse contexto que o anarquismo adquire projeção internacional, pois 

havia grandes intelectuais libertários de vasto prestígio como, por exemplo, Ricardo 

Mella, Anselmo Lorenzo e Pi i Margall (os três foram colaboradores da “La Revista 

Blanca”), além de grandes revoltas populares e uma grande quantidade de militantes. 

Nesse contexto surge o periódico a ser pesquisado. 

O Grupo Urales foi o articulador da “La Revista Blanca”. O Grupo Urales se refere à 

família Urales, composta por Federico, Teresa Mañé e, posteriormente, Federica 

Montseny. Federico Urales foi um auto-didata espanhol de temperamento criativo e 

investigativo. Dispôs-se a se aventurar no terreno da literatura. Sua esposa, Teresa 

Mañe foi uma militante anarquista de destaque no movimento espanhol, dedicou-se a 

luta pela emancipação feminina. Federica Monteseny foi a filha do casal Urales. 

Montseny foi a principal responsável pela LRB na sua segunda etapa, foi a primeira 

mulher a ocupar um ministério na Espanha. Estes três, com o apoio de amigos e 

militantes, seriam os responsáveis pela LRB. 
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O grupo Urales convidou os libertários que conheceu durante a campanha de revisão 

do “processo de Montjuïc”136. Entre eles, todos grandes intelectuais (não só 

espanhóis, mas também de outras nacionalidades) e de relativa fama dentro do 

movimento operário, colaboraram com o periódico alguns cientistas, artistas, filósofos, 

educadores e etc. Urales entendia que era necessário um grupo de colaboradores 

qualificados para suas publicações terem respaldo mínimo dentro do movimento 

ácrata e das camadas populares. Exigia-se que os textos enviados à revista fossem 

escritos em linguagem atrativa, pois o periódico se configurava em uma ferramenta 

de mediação entre os intelectuais e a massa. Portanto, a “La Revista Blanca” utilizava 

da comunicação em massa para assumir uma postura educativa. 

E, com essa estratégia, a La Revista Blanca consolidou uma grande tiragem e uma 

visibilidade internacional. O periódico oscilou, em seu auge, entre 6 mil a 8 mil 

exemplares e se difundia em alguns continentes como, por exemplo, África, América 

do Sul, América do Norte e Europa. Circulava através de uma rede internacional de 

militantes libertários conhecidos do grupo editorial que se dispunham a receber e 

distribuir em sua região os novos exemplares de acordo com a periodicidade da revista 

- quase sempre quinzenalmente. 

A La Revista Blanca abarca os temas mais diversos, mas, como eixo transversal, 

deviam estar em relação com a vida prática das camadas populares. O subtítulo da 

revista, “sociologia, ciencia, arte”137, permite-nos inferir seu foco principal, porém o 

periódico também possuía sessões que tratavam de outros assuntos. Na monografia 

de conclusão de curso de Clara Asìn Ferrer intitulada de “La tematización en La 

Revista Blanca (1923 - 1936) ”, encontramos uma descrição dos principais temas que 

a revista tratou em seu segundo período, de 1923 – 1936. Em um esforço sistemático, 

a autora expõe quantos artigos são destinados a cada tema. Mesmo a revista 

mantendo sua divisão de seu início, “sociologia, ciencia e arte”, são encontrados 

outros temas que o grupo editorial discutiu, entre eles: amor e mulher; educação; 

 
136 Processo de julgamento da explosão de uma bomba na procissão de Corpos Christi no rua Canvis Nous de 
Barcelona no dia 07 de junho de 1896. No processo não foram respeitados direitos fundamentais da humanidade, 
sendo usado tortura e sem materialidade de provas, utilizando apenas um testemunho. Foram detidas algo em 
torno de 400 pessoas, dentre elas Anselmo Lorenzo, Tarrida del Mármoll, Federico Urales, e diversas figuras 
conhecidas do anarquismo. 
137 A “sociologia” era entendida como ciência, intitulavam, às vezes, a sessão de “ciencia social”; e “ciência” é 
destinada não só à área biológica do saber, mas intitulavam, em alguns números, como “ciencias físicas y 
morales” 
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naturismo e excursionismo; rodando pelo mundo (aqui se discutiam o movimento 

operário internacional, suas práticas, resistências e repressões que sofriam). Tal 

trabalho corrobora para dimensionarmos a preocupação crítica que o grupo editorial 

tinha nas diversas esferas da vida prática. 

Para compreender melhor o programa da La Revista Blanca é importante analisar o 

primeiro editorial da revista. Nele está presente as aspirações do grupo editorial em 

fundar um periódico. Para eles: “entendemos que se ha de enseñar con el periódico, 

con el libro, con el drama y con todas las obras que interesan al corazón del Pueblo y 

a sus Ideas”. Ensinar as massas está atrelado há um programa maior de comunicação 

entre os indivíduos eruditos e o povo, pois 

cuanto más aislada se produce la opinión de los hombres superiores, cuantos menos 
elementos intermedios existen entre el pueblo y el individuo, más difícil es la comunicación de 
los que piensan para la humanidade de mañana comn los que obran conforme al pensamiento 
de los que pensaron ayer y, por consiguiente, más fácilmente se producen aquellos choques 
de que hemos hablado, y que todo hombre habría de lamentar (ERA, 1977, p. 39) 

E mais que uma simples comunicação entre as ideias de alguns indivíduos e a 

sociedade, 

Una de las condiciones que exige el resultado apetecido es que haya elementos que 
transmitan al pueblo las ideas reformadoras; que sirvan de comunicación entre lo pasado y lo 
futuro, entre lo que impera y lo que ha de imperar, y que lo hagan fielmente con amor, con 

cariño, con voluntad. Esta es la misión que se propone ‘La Revista Blanca’. (ERA, 1977, p. 

39) 

Isto, pois, acreditavam que “Puede y debe el hombre asimilarse las creaciones del 

hombre sin necesidad de sangre ni de rencores”. Ou seja, o objetivo do grupo editorial 

ao produzirem a revista foi o de construir uma comunicação entre os indivíduos 

libertários mais instruídos e a grande população, o que reduziria a superioridade de 

grupos eruditos e, assim, se evitaria os choques entre as propostas reformadoras da 

sociedade e a população. É na comunicação didática de análises, críticas, 

interpretações, ideias e artes que se produziria uma sociedade mais intelectualizada 

e receptiva a novas. 

Infelizmente, devido a extensão da revista, foi necessário realizar um grande recorte 

para analisar o programa emancipatório que a revista apresenta. O que foi analisado 

para desenvolver este texto se resume na leitura de: o segundo semestre do ano de 

1900, o suplemento da revista do ano de 1903 e os textos que deduzíamos que 

poderia aparecer alguma prática de liberação ou de liberdade ou os que já 
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conhecíamos de autores que publicaram textos no periódico. Certamente, verificamos 

alguns outros números, com análises breves, sem muito rigor e formalidade. O 

escrutínio do segundo semestre do ano de 1900 foi escolhido por ser o primeiro 

semestre disponível virtualmente na Hemeroteca Nacional da Espanha. Pelo mesmo 

critério foi feita a escolha do suplemento de 1903, por ser o primeiro disponível. E, por 

fim, a leitura de textos, artigos ou livros de autores que publicaram no periódico em 

alguma de suas duas etapas foi feita por tentativa e erro no sentido de realizarmos 

deduções de que em determinado texto poderia ser encontrado determinada prática. 

A seleção dos autores foi quase aleatoriamente, porém tentando trazer autores que 

são mais conhecidos na literatura atual do anarquismo e os que foram mais presentes 

nas referências bibliográficas históricas do movimento. Tentamos pluralizar a análise 

das práticas por correntes do anarquismo diferentes, mas notamos que, no nível do 

sistema de regras que permitem a formulação das práticas, nível arqueológico, as 

correntes possuem regularidades. É com esse acesso consideravelmente reduzido às 

publicações da La Revista Blanca é que pretendemos descrever o programa 

emancipatório que foi formulado pelo editorial. Temos certeza que nosso trabalho é 

incompleto e que o periódico merecia uma análise muito mais atenta e que renderia 

ótimos frutos. Com toda certeza é um dos periódicos mais importante da história feito 

pela massa e para a massa. 

A La Revista Blanca já foi analisada por alguns historiadores, em sua maioria 

espanhóis. As obras até então consultadas tratam da história do grupo editorial, 

tematizações da revista, a questão das associações amorosas e questões de gênero, 

existe também algumas produções, que só foi possível o contato recentemente, o que 

ainda não permitiu a leitura completa destas obras, que discorrem em torno das 

práticas culturais espanholas, a estética utilizada na revista, e a imprensa anarquista 

espanhola. Falaremos aqui somente das já consultadas integralmente. 

Uma das importantes obras produzidas sobre a revista é o livro “Biografia de La 

Revista Blanca: 1898-1905” de Javier del Valle-Inclán que nos dá dimensão do 

cotidiano espanhol do grupo editorial, das dificuldades em se reproduzir, dos debates 

que se lançavam, dos principais projetos de seus escritores, dos acontecimentos 

relacionados aos temas preferidos da La Revista Blanca em seu primeiro ciclo. Tal 

obra nos auxilia tanto no trabalho hermenêutico, como na seleção de artigos de maior 

relevância da revista. 
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Nos anos que antecederam a fundação do periódico e no decorrer do periódico os 

conflitos entre o Estado e ativistas anarquistas eram constantes. O grupo editorial 

publicou sobre estes conflitos A respeito das práticas do Estado, expuseram o carácter 

repressivo e desumano que este tratava os indiciados nos inquéritos policiais 

fomentados, principalmente, pela lei anti-anarquismo, instituída pelo poder público 

espanhol que perseguiam qualquer envolvido com o movimento anarquista, devido a 

confusão entre anarquismo e as ações radicais – assassinatos, explosões, sequestros 

dentre outras - de alguns militantes; também enfatizaram o quanto o Estado é, por 

natureza, um entrave para o progresso da humanidade. Sobre a militância anarquista, 

afirmaram que as motivações de ações radicais deveriam ser explicadas pela 

sociologia, como, por exemplo, a destruição das condições básicas para a 

manutenção da vida humana; aproveitaram para exaltar as greves e ações dos 

trabalhadores espanhóis e internacionais. 

Uma das principais preocupações do chefe editorial da revista, Federico Urales, foi 

com a produção artística espanhola. Para ele a arte tinha três papéis na luta social: 1) 

desvelar a exploração do capital; 2) embelezar a vida; 3) vislumbrar um futuro distinto. 

(Valle-Inclán, p.97). Outra concepção de arte de um colaborador do periódico, Miguel 

Unamuno, dizia quea arte deveria contar com uma parte “conceitual” e um “esqueleto 

científico”, que apareceriam mais ou menos, mantendo a “inspiração poética” e não 

impedindo o fim artístico, que deveria ser recriar, revitalizar, consolar e elevar o 

espírito (Valle-Inclán, p. 99). Estas concepções de arte renderam inúmeros artigos que 

criticavam a arte moderna e decadentista espanhola, por terem como fim a própria 

arte sem nenhum vínculo com a vida – a arte pela arte –, ou analisavam “boas” artes. 

Outras publicações foram as produções artísticas do próprio grupo que colaborava na 

revista, principalmente, os romances de Urales, mas também de outros que se filiavam 

a perspectiva de arte da revista. 

Uma das grandes obras publicadas na revista entre os anos de 1900 e 1903, dividida 

em vários capítulos, foi a “La evolución de la filosofia em España” escrito por Urales. 

Para tanto, o autor autodidata enviou cartas solicitando instruções aos principais 

intelectuais que ele possuía contato e se dispôs a participar de alguns cursos 

oferecidos em algumas universidades. Aqui ele se propõe a escrever uma biografia 

das ideias da Espanha, dissertando sobre os principais filósofos espanhóis e suas 

teses, e como a filosofia internacional colaborou com a espanhola e vice-versa. 
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Na monografia de conclusão de curso de Clara Asìn Ferrer intitulada de “La 

tematización en La Revista Blanca (1923 - 1936) ”, encontramos uma descrição dos 

principais temas que a revista tratou em seu segundo período, de 1923 – 1936. Em 

um esforço sistemático, a autora expõe quantos artigos são destinados a cada tema. 

Mesmo a revista mantendo sua divisão de seu início, “sociologia, ciencia e arte”, são 

encontrados outros temas que o grupo editorial discutiu, entre eles: amor e mulher; 

educação; naturismo e excursionismo; rodando pelo mundo (aqui se discutiam o 

movimento operário internacional, suas práticas, resistências e repressões que 

sofriam). Tal trabalho corrobora para dimensionarmos a preocupação crítica que o 

grupo editorial tinha nas diversas esferas da vida prática. 

Em um artigo intitulado “Prensa y práxis feminista en La Revista Blanca (1898 - 1905)”, 

Patricia V. Greene promove uma análise dos escritos sobre a condição da mulher na 

sociedade presentes na revista. Tal artigo, enfatizando a questão feminina, se 

configura como um esboço da disposição do grupo editorial em estimular o esforço 

crítico de seus leitores devido ao carácter didático e pedagógico que assumiam. Um 

dos exemplos críticos apresentados no artigo é sobre as relações sexuais serem 

prejudicadas devido as imposições morais e a submissão econômica que as mulheres 

estavam sujeitas. 

As práticas de liberação e de liberdade na La Revista Blanca 

A irredutibilidade do anarquista nos diferentes contextos o faz manifestar, 

obrigatoriamente, seu programa emancipatório. Certamente esse programa não pôde 

ser experimentado plenamente, mas seus rastros foram formulados em práticas mais 

ou menos aplicáveis ou efetivas para o estado de coisas em que eles agiam. Seus 

esforços canalizavam energia para ocupar este horizonte vasto da sociedade 

estatizada com seu anarquismo integral manifesto por práticas de liberação e de 

liberdade. A pretensão que adotavam é a de propagar, cada vez mais, o ideal ácrata 

com, cada vez mais, intensidade e em articulação cada vez maior com a liberdade. O 

trabalho anarquista age no sentido tanto de romper e conjurar o autoritarismo como 

manifestar práticas articuladas com liberdade. O movimento anarquista não permitia 

que sua ideologia fosse apresentada parcialmente às massas, o que seria 
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considerado um erro grotesco na militância anarquista138 e pelos próprios anarquistas. 

A defesa por um anarquismo integral que não se esconderia é inerente ao movimento 

anarquista, não se renderiam ao reformismo, comum em outras correntes do 

socialismo, em hipótese alguma sob a pena de abandonarem seus programas. Tal 

seria sua irredutibilidade, a da defesa e publicidade do anarquismo integral.  

O movimento ácrata desenvolveu um programa emancipatório que se manifestou em 

práticas de liberação e de liberdade. Os anarquistas reuniram diversas práticas 

formuladas pelas aspirações à liberdade e o combate as injustiças sociais do status 

quo no passado e, aproveitando da experiência adquirida por atores do passado, 

formaram um campo específico, estabelecendo um sistema de regras àquelas 

práticas, as desenvolvendo a partir de seu ideal de vida boa, e formulando novas 

práticas que preencheriam o locus vago ou os considerados como ocupados pelo 

espírito autoritário. Assim, formularam um programa emancipatório que deveria 

abarcar todo o espaço da vida prática, ser integral, ocupar todos os espaços os 

revestindo com o espírito libertário. Este artigo desenhará este programa 

emancipatório pela sua positividade, por seus dispositivos manifestos, por sua 

superfície, ou seja, balizaremos as práticas de liberação e de liberdade que ocupam 

o horizonte do programa emancipatório e, assim, dimensionar-se-á esta área. O que 

deve ficar claro é que tais práticas aparecem de diversas formas, porém seguindo um 

sistema de regras que permitem suas formulações e que as qualificam como de 

liberdade ou de libertação pelos anarquistas. Não se pretenderá descrever todas as 

formas que uma determinada prática se manifestou, apenas de balizar essas práticas, 

analisar sua amplitude, seus limites, por análise do seu comportamento. Tais 

comportamentos aparecem de duas formas: 1 – ou os autores tiveram a preocupação 

de dar liberdade às suas propostas e realizaram apenas descrições das propriedades 

de determinada prática139, não as restringindo à uma forma única; 2 – ou tentamos 

encontrar o sistema de regras das práticas nos textos que tivemos acesso por 

comparação. Desenhar por balizamento, como dizíamos acima, é simplesmente traçar 

 
138 Longe de defender que todo o movimento anarquista reproduziu na íntegra todas as práticas de seu programa 

emancipatório (Ver críticas de Dejacque à Proudhon sobre seu posicionamento em relação as mulheres 

(NETTLAU. Ideias anarquistas, su pasado y su porvir). 
139 O movimento anarquista elaborou manuais parecidos com “O Príncipe” de Maquiavel, só que destinado as 

massas. Estes manuais davam orientações de como praticar o anarquismo integralmente em diversos contextos, 

pois serviam para todos os militantes de todos os lugares, e, portanto, serviam apenas como guias, descreviam 

apenas propriedades inerentes as suas práticas, não a pratica em si, na sua riqueza de detalhes. Ver as publicações 

de Grave na LRB: GRAVE, 1900. O catecismo revolucionário de Netchaiev parece seguir a mesma lógica 
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contornos, dar linhas internas que dão forma deste grande horizonte que estamos 

chamando de programa emancipatório. 

A fonte escolhida para este empreendimento foi o periódico La Revista Blanca. A 

elegibilidade do periódico se deu pela sua pretensão original. O grupo editorial, a 

família Urales, desejou um periódico que reunisse escritos sobre diversos temas de 

todas as áreas do saber e com autores, desde que produzisse com aspiração 

libertária, de diversas correntes. Perceberam que o desvencilhamento do espírito 

autoritário poderia produzir em diversos lugares do saber ou da vida prática práticas 

de liberação e de liberdade, como se a ruptura com o autoritarismo produzisse buracos 

no espaço que poderiam ser utilizados como rotas de fuga para a vida livre, espaços 

que poderiam ocorrer em qualquer ponto140 do vasto horizonte da vida prática141. 

Publicavam no periódico anarquistas de diversas correntes e alguns republicanos142, 

todos aqueles que discutiam pelo viés libertário qualquer assunto. O periódico 

conseguiu reunir um leque de autores com publicações de impacto global, não 

estamos dizendo que ela representa ou sintetiza o anarquismo global, mas que de 

alguma forma, com mais ou menos intensidade, o que nela for produzido se 

reverberará por todo globo. Praxe do anarquismo, a circulação mundial de 

periódicos143 incentivaria a propagação dos escritos produzidos no periódico. Devido 

ao tamanho da fonte (total de 20 anos de publicação quinzenal) e o propósito do artigo 

de somente balizar práticas de liberdade e de libertação difundidas no periódico 

reduzimos a pesquisa à analisar um semestre do primeiro período da revista, e um 

ano de seu suplemento e o escrutínio de escritos de autores renomados do movimento 

anarquista que publicavam no periódico e que poderia aparecer alguma das práticas 

de liberdade e de liberação144. Portanto, a âncora da pesquisa é a La Revista Blanca. 

 
140 áreas do saber, técnica, cotidiano, ou qualquer outro espaço seria possível produzir alguma prática de liberdade 

que poderia se desdobrar na transformação completa do espaço 
141 Deleuze e Guattari quem defende a existência dos espaços esburacados. Ver: DELEUZE e GUATTARI, 2017.   
142 Já aproveitamos para nos opor à uma tradição da historiografia que enquadra a La Revista Blanca como um 

periódico do anarco-individualismo. Uma revista que publica textos de Teresa Claramut, Luise Michel, Pi i 

Margall, Reclus, Max Nettlau, Malatesta, Bakunin, Rudolf Rocker, Tarrida del Marmoll entre outros não pode ser 

reduzida ao individualismo, embora também se publicasse textos dessa corrente, por exemplo, Han Ryner, Emilé 

Armand  e Sebastien Faure.  
143 Ver (WAETZOLD, 2015) 
144 Estamos cientes que deixamos passar inúmeras possíveis outras práticas que poderiam se manifestar em outros 

números do periódico ou, até mesmo, defendida por algum dos renomados autores. Entretanto, contrariando o 

desejo, o tempo não permitiria uma pesquisa completa. 
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O semestre escolhido foi o primeiro semestre disponibilizado pela Heroteca Digital da 

Espanha. O único critério de eleição para trabalhar o conjunto de publicações da LRB 

foi a temporalidade. Os seis meses de publicação mais antigo seria os analisados. 

Isto esteve articulado com a percepção que as publicações de Nettlau se dispersariam 

por toda a segunda época da LRB, causando uma sensação de análise de artigos de 

todos os períodos. Os escritos dispersos que serão utilizados, não têm dispersão 

aleatória. Todos foram escolhidos pela regra de participação muito bem delimitada 

pela LRB. São autores que publicaram uma quantidade razoável de texto, que o selo 

editorial traduziu algumas obras, nomes que se repetem no acervo público da revista, 

membros do editorial, enfim, pessoas com participação muito bem definida na revista. 

Os escritos em si são menos ordenados e muito mais subordinados ao recorte 

temático, aqueles que apresentasse alguma prática de liberdade ou liberação teria 

potencial de uso. O suplemento escolhido foi definido pela temporalidade. O ano de 

suplemento mais antigo seria o usado.  

O balizamento das práticas de liberação e de liberdade será feito com o auxílio do 

método arqueológico. Como discursos que se materializam e têm suas regras de 

formação que os particularizam e os qualificam como de liberação ou de liberdade, 

analisaremos essas práticas descrevendo o sistema de regras que permitem suas 

formulações. Roberto Machado nos apresenta as características que o discurso deve 

assumir para Foucault para ser assim considerado, são elas “um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que definiram em 

uma época dada e para determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, 

as condições de existência da função enunciativa” (FOUCAULT apud MACHADO, p. 

110). Serão essas regras que, ao balizarmos determinada prática, estaremos 

colocando em evidencia. Propriedades que individualizam e permitem dizer que há 

regularidades em um enunciado, se estiverem relacionadas em quatro níveis, que se 

relacionam entre si. Portanto, “as relações entre objetos, entre tipos enunciativos, 

entre conceitos e entre estratégias que possibilitam a passagem da dispersão à 

regularidade” (MACHADO, p. 106). Trata-se de sistemas que agem em níveis 

diferentes, mas que se relacionam dando regularidade e particularidade ao discurso. 

Ou seja, o que faremos é uma análise dos diversos níveis do discurso e das suas 

diversas relações. Privilegiaremos, em nossa análise, o nível das estratégias, dos 

teorias e temas. 
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O método arqueológico não é uma análise que se restringe ao interior do discurso. 

Certamente se trata de um método de análise do discurso existentes como 

materialidade que descreve seu sistema de regras para sua formação. Isso não 

implica dizer que o discurso se fecha em si, pelo contrário, se relaciona com 

acontecimentos de uma ordem distinta do discurso, isto é, se relaciona com 

acontecimentos da ordem do não-discursivo. Não é uma análise de como diferentes 

ordens se determinam ou se sobrepõem, como se uma estivesse ou não subordinada 

à outra, mas “como e por que ela faz parte de suas condições de emergência, de 

inserção e de funcionamento” (FOUCAULT apud MACHADO, p. 107). Tal 

procedimento teria o objetivo de “mesmo; é tornar-se livre para descrever nele e fora 

dele jogos de relações” (FOUCAULT apud MACHADO, p. 107). As relações entre as 

duas ordens são feitas e analisadas em todos os níveis do discurso. 

Empreendimento que não será tão exaustivo, pois os autores anarquistas possuíam 

pretensões globais acompanhadas de um pluralismo quando desenvolviam suas 

práticas de liberação e de liberdade. Como já falado, a circulação mundial de 

periódicos (com mais intensidade no transatlântico) anarquistas e o acolhimento de 

artigos de figuras que visitaram, moravam ou nasceram nas diversas partes do globo 

amplia consideravelmente o público receptor dos discursos que o periódico 

reverberava. Os agrupamentos anarquistas das diversas correntes se preocupavam 

em divulgar outros periódicos além do seus, pois construíram espaços de livre acesso 

desses jornais e de livros que podiam ser ou bibliotecas ou, lugares que não só 

armazenavam esses materiais, mas que se produzira atividades culturais, palestras, 

seminários, encontros e coisas do tipo, esses lugares receberam o nome de ateneu. 

Na administração da La Revista Blanca (na rua San opropio, n.7) poderíamos 

encontrar, por exemplo, no dia 01 de outubro de 1900145, revistas e periódicos da 

França (3 revistas ou periódicos diferentes), da Argentina (6), Inglaterra (2), Itália (2), 

dos EUA (3), Uruguai (8), Portugal (2), Brasil (4), Chile (2), Suíça (1); poderíamos 

encontrar também em sua biblioteca, no mesmo dia (1/10/1900), livros, por exemplo, 

firmados por autores como Kropotkin, Ricardo Mella, Juan Grave, Anselmo Lorenzo e 

Bakunin. Portanto, há uma circulação de discursos em diversos locais do globo146. O 

 
145 Na La Revista Blanca aparecem apenas periódicos da Europa e da América, entretanto, na bibliographie de  

l’anarchie de (NETTLAU, 1905) há relatos sobre periódicos de outros continentes, como do movimento na 

Austrália (p. 177, 186 do arquivo), Japão (p. 218 arquivo), Egito e Tunísia (p. 219 arquivo). 
146 WAETZOLD, 2017 é quem demonstra esta articulação transatlântica do anarquismo. 
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pluralismo anarquista é reflexo da liberação nos seus próprios conceitos. São 

conceitos que podem, em si mesmo, carregar paradoxos sem mesmo perder sua 

regularidade interna. O próprio conceito de anarquismo pode nos servir de exemplo 

sobre o que estamos dizendo de pluralismo, pois abarca diversas correntes distintas, 

às vezes, até críticas em relação às outras. Esse modelo contribui imensamente para 

o trabalho aqui proposto, pois, muitas vezes, os próprios anarquistas já descreveram 

as regras de formulação das práticas propostas ou algo próximo disso. Quando não 

se tratar de uma preocupação presente no discurso, o método será aplicado 

integralmente. 

As práticas de liberação e de liberdade possuem uma particularidade em relação as 

práticas comuns da vida. São com objetivos fixamente definidos, exigem uma regra a 

mais que a prática pura e simplesmente, que essas práticas se constituem e este é 

justamente o compromisso com a liberdade e a negação dos ferrolhos repressivos. 

Essa é a particularidade das duas práticas em relação as outras, mas há entre elas 

diferenças. Foucault vai nos dizer: “A liberação abre um campo para novas relações 

de poder, que devem ser controladas por novas práticas de liberdade” (FOUCAULT, 

2006, p. 267). Portanto, enquanto as práticas de liberação abririam um campo para 

novas relações de poder, novas experiências de relações humanas, liberando dos 

entraves repressivos, as práticas de liberdade seriam as experimentações de novas 

práticas em gozo de liberdade. A importância das práticas de liberdade, mesmo após 

a realização da liberação, seria a consolidação de uma nova relação de poder que 

tenha a liberdade, a mobilidade do poder, como referencial. 

O discurso anarquista deve ser entendido como um ato de professar, um compromisso 

público, uma responsabilidade ético-político que o enunciador proclama o discurso, 

em Derrida isso significa:  

a declaração de quem professa é uma declaração de algum modo performativa. Por um ato 
de fé jurada, ela empenha um sermão, um testemunho, uma manifestação, um atestado ou 
uma promessa. É realmente, no sentido forte do termo, um compromisso [engagement]. 
Professar é dar um penhor, empenhando sua responsabilidade. (Pag. 38, DERRIDA, 2003)  

Portanto, o pressuposto aqui assumido é que esse padrão se mantem, ou seja, não 

vamos avaliar se determinado escritor honrou ou não seus compromissos, 

certamente, seria um trabalho importantíssimo, mas que exigiria demasiado trabalho 

para um curto período de pesquisa. Isto é, o que vamos assumir aqui é que, de alguma 

forma, o movimento anarquista honrou com mais ou menos intensidade seus 
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compromissos, embora nem todos possam ter efetivamente cumprido o que 

prometeram, o movimento anarquista, na sua amplitude, de alguma forma cumpria.  

O anarquismo produziu conceitos que articulam as práticas de liberação com práticas 

de liberdade. São três conceitos que agem no sentido de manter a coerência entre a 

ordem defendida e as práticas realizadas pelo movimento. Na prática, o movimento 

anarquista colocou as duas práticas lado-a-lado e agindo simultaneamente, a ruptura 

das duas seria considerada a ruptura com o próprio ideal, portanto, inviável. São 

conceitos que asseguram a articulação entre os dois tipos de práticas e que ampliam 

o campo de atuação das práticas. São, portanto, conceitos que vinculam o programa 

emancipatório anarquista com a transformação efetiva das relações humanas. 

Detectamos três conceitos, o que não quer dizer que algum possa ter passado 

desapercebido, que se comportam assim, são eles: 1 – destruição-construtiva; 2 – 

livre iniciativa e; 3 - luta de massas. Apresentaremos abaixo.    

Não reduzir suas práticas somente à liberação foi algo inerente no movimento 

anarquista147 que, pelo contrário, ao defender determinada concepção, além de liberar 

dos dispositivos repressivos, seria necessário apresentar pela prática cotidiana novas 

relações poder e liberdade. O que seria um “impulso à liberdade”148 no movimento 

anarquista é melhor expresso por Bakunin149, que é uma das grandes referências da 

história do anarquismo e, principalmente, do anarquismo espanhol. O russo denomina 

a revolta contra as injustiças como destruição-construtiva. Para ele o conceito se 

articula da seguinte forma:  

Ninguém pode querer destruir sem ter pelo menos uma imaginação distante, verdadeira ou 
falsa, da ordem das coisas que deveria, segundo ele, suceder à que existe presentemente: e 
quanto mais viva é a imaginação nele, mais forte se torna a sua força destrutiva, e mais ela 
se aproxima da verdade, isto é, mais está conforme ao desenvolvimento necessário do mundo 
social actual, mais os efeitos da sua acção destrutiva se tornam salutares e úteis. Pois a acção 
destrutiva é sempre determinada, não só na sua essência e no grau da sua intensidade, mas 
também nos seus modos, nas suas vias e nos meios que ela emprega, pelo ideal positivo que 
constitui a sua inspiração primeira, a sua alma. (BAKUNIN, 1975, p. 207) 

 
147 Foucault, no seu artigo sobre as práticas de liberação e liberdade, insinua que alguns movimentos que 

radicalizaram a noção de liberação foram guiados para uma noção de estado de natureza que, ao ser liberado do 

ferrolho repressivo, já bastaria para uma vida boa. No anarquismo parece ser diferente, há a presença de uma noção 

de estado de natureza e da liberação, entretanto, as práticas de liberdade está lado a lado das práticas de liberação 

e devem agir simultaneamente. É necessário aprofundar em tal relação da interpretação de Foucault e do 

comportamento anarquista 
148 Ver Freud. 2011 
149 Bakunin não só seria um dos responsáveis pelo surgimento do anarquismo na Espanha como sua obra “Deus 
e o Estado” foi traduzida pelo selo editorial da LRB e alguns de seus documentos foram reproduzidos na íntegra 
pela LRB. 
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Usamos Bakunin, mas o o conceito se repete em Urales da seguinte forma: “A las 

humanidades no se les puede quitar um ideal sin darles outro ideal nuevo. La negación 

no puede andar sola, há de ir acompanhada de uma afirmación” (URALES, año III, n. 

55, p. 196). Exemplificando, se há uma negação das relações de poder consolidadas 

pelo regime do machismo (prática de liberação), há que se apresentar, 

simultaneamente ao surgimento da negação, pela prática, a afirmação do ideal 

(prática de liberdade). 

A assunção da destruição-construtiva não implica em ausência de critério, pelo 

contrário, está sob a mira da destruição-construtiva apenas partes da relação humana. 

O que se pretende realmente destruir, para os anarquistas, é o que está vinculado ao 

autoritarismo e aos privilégios de determinado grupo e se houver algo melhor para ser 

colocado. Portanto, há uma análise prévia dos elementos da civilização, dos possíveis 

benefícios sociais que à eles podem estar vinculados e, se há alguma coisa melhor 

para o substituir. Não se trata de rupturas por simples pulsão, mas de destruições que 

atendem uma série de pré-requisitos e a possibilidade real de construção de algo 

socialmente mais benéfico que a anterior. Malatesta150 diz: 

No hay necesidad de pensar en términos de destruir todo creyendo que las cosas se 
atenderán solas. Nuestra civilización presente es el resultado de miles de años de desarrollo 
y ha encontrado algunos medios para resolver el problema de que millones y millones de 
personas cohabiten, con frecuencia abarrotados en áreas restringidas, y de poder satisfacer 
sus necesidades cada vez más crecientes y complejas.  
[...] debemos luchar contra la autoridad y el privilegio, y tomar aprovechar los beneficios que 
la civilización ha conferido. No debemos destruir nada que satisfaga necesidades humanas 
por mal que lo haga — hasta que tengamos algo mejor que poner en su reemplazo. 
(MALATESTA, s/d) 

Ou seja, a destruição-construtiva só deve ser realmente realizada quando houver algo 

que realmente possa substituir e trazer mais benefícios para a sociedade. Vale 

enfatizar a cautela dada para tal ato, pois é dada a possibilidade do que é visto como 

um problema ser um constructo realizado para satisfazer necessidades cada vez mais 

crescentes e complexas e que não é possível o solucionar de formas imediatas e 

simples ou, às vezes, seja algo insolucionável. 

Os anarquistas viam seu campo de atuação de forma ampliada. Essa ampliação se 

deu em dois sentidos, uma é em relação a compreensão de política que adotavam 

 
150 Malatesta seria um dos anarquistas que publicaria durante muitos anos na LRB. Durante a década de 80 do 
século XIX fez cursos na Espanha sobre o anarquismo provocando uma renovação no anarquismo espanhol.  
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que é um tanto diferente da noção tradicional, discorreremos dessa mais abaixo, mas, 

já adiantando, abarcava toda a vida prática. A outra é no sentido de quem deveria ser 

o protagonista na ação revolucionária. É uma ampliação em relação ao recorte feito 

pelo marxismo no protagonismo revolucionário. O conceito que abre o horizonte de 

ação do movimento anarquista é o “Luta de massas” em oposição à “Luta de classes” 

do marxismo. Bakunin151 foi quem defendeu o conceito de Luta de massas que era: 

Atacaba también la doctrina de la lucha de clases, a la que oponía su concepción de lucha de 
masas, evidentemente más amplia y que unía en la acción revolucionaria al obrero, al 
campesino, al intelectual y a cualquier exponente de no importa qué condición social, pero sí 
deseoso de conducir a la humanidad a un porvenir más feliz (ROCKER, 1950, p. 33)152 

Desse conceito podemos tirar duas inferências: 1 – que a militância anarquista não se 

restringe à simples questão econômica, trata-se de um critério mínimo que consegue 

abarcar uma soma de horizontes diversos; 2 – a ação revolucionária seria 

protagonizada por quem deseja um porvir mais feliz, ou seja, seria protagonizada por 

aqueles que de alguma forma aspira a liberdade. A segunda inferência, quando se 

lembra que a destruição-construtiva é intrínseca a ação revolucionária do movimento 

anarquista, demonstra a dispersão das práticas de liberação e de liberdade pelo 

horizonte político dada a amplitude de sujeitos que a ação revolucionária contempla. 

Ela consagra a articulação da prática de liberação com a de liberdade, pois só realiza 

a ação revolucionária (prática de liberdade) quem deseja conduzir a humanidade para 

um futuro mais feliz (prática de liberação).  

Esforçar-se para montar soluções para as injustiças do mundo, as contradições ou o 

autoritarismo que se articulassem com a liberdade ou para aperfeiçoar determinado 

sistema orientado pela liberdade recebeu um nome para o anarquismo, o de livre 

iniciativa ou iniciativa prática153. Seria uma disposição para demonstrar a competência 

prática do movimento, buscando soluções práticas para os problemas que se 

 
151 Bakunin se opôs ao conceito de luta de classes em um artigo destinado a revista La Liberté, em que diz: “Existe 

nesse programa uma outra expressão que nos é profundamente antipática, a nós, anarquistas revolucionários, que 

desejamos francamente a completa emancipação popular: é o proletariado, o mundo dos trabalhadores apresentado 

como classe, não como massa. Sabeis o que isso significa? Nem mais nem menos que uma nova aristocracia, a 

dos operários das fábricas e das cidades, à exclusão dos milhões que constituem o proletariado dos campos e que, 

nas previsões dos Senhores social-democratas da Alemanha, tornar-se-ão propriamente os súditos em seu grande 

listado pretensamente popular. Classe, Poder, Estado são três lermos inseparáveis, cada um deles supondo 

necessariamente os dois outros, e todos juntos se resumem definitivamente por essas palavras: subjugação política 

e exploração económica das massas” (BAKUNIN, p. 15) 
152 Rocker teve alguns escritos publicados na LRB. Foi um anarquista alemão de destaque no movimento 
anarquista internacional. O trecho aqui trabalhado se refere à Bakunin e foi extraído do livro de Rocker sobre 
Nettlau 
153 Como aproximar el socialismo a la vida real de la humanidad 
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apresentam na vida prática. A ação direta ou a propaganda pelo ato são 

desdobramentos deste conceito. Por fim, a livre iniciativa é um princípio do 

federalismo anarquista. Trata-se de uma abertura para novas práticas e, 

fundamentalmente, para tentativas de aperfeiçoar constantemente o sistema. Cabe 

aqui dizer que não há momento que a livre iniciativa deva deixar de existir, o 

aperfeiçoamento orientado pela liberdade exerceria papel fundamental no sistema de 

governo anarquista154. Portanto, é a disposição intensa em solucionar, visando uma 

relação mais feliz ou visando a liberdade, problemas da vida prática. Percebemos 

novamente a dispersão da ação anarquista por todo o horizonte da vida prática. 

O programa emancipatório 

Antes de adentrar no horizonte do programa de emancipação é mister algumas regras 

inerentes ao programa emancipatório apresentado pela LRB. São propriedades que 

apresenta nos dão pistas do funcionamento do programa. Essa introdução mais o 

funcionamento das práticas em si nos dão dimensão de como é o funcionamento deste 

programa. Privilegiaremos o nível das estratégias para descrever melhor este tema.  

A vida livre, embora seja o ideal das projeções anarquistas, pode se constituir, do 

ponto de vista de quem se introduz ao ideal, em sua plenitude, a partir de infinitas 

outras fontes. Isso engendra algumas implicações. Inclusive, a estratégia clássica é 

persuadir aos poucos155. Portanto, é necessário pontuar três características desse 

ideal. Em primeiro lugar não se deve pensar a constituição do anseio ácrata pela via 

única do programa de emancipação, e sim em uma constituição que pode ser a partir 

de elementos menos extensos que, aos poucos, se encontraria com outros formando 

uma composição qualitativamente diferente e quantitativamente mais extenso, ou 

seja, a vida livre. Isto é, não necessariamente o programa revolucionário anarquista 

se consolida tendo como o ponto de partida o ideal libertário, mas estrategicamente 

alguns militantes deram preferência por inserir os ideais apresentando esses 

 
154 Se somarmos a livre iniciativa e a destruição-construtiva, percebemos que estão articuladas em círculos. Após 

uma determinada negação e a consolidação de uma afirmação, o sistema volta ao início e se repete. Portanto é um 

círculo percorrido infinitamente. Talvez, por isso, é tão difícil se pensar em uma filosofia da história no movimento 

anarquista 
155 A militância enfatizando as questões econômicas parece seguir essa estratégia (ver militância anarquista na AIT 

e os textos de Bakunin sobre o papel da internacional (BAKUNIN, 1979, p 61, último parágrafo, e p. 62); a 

assiduidade da militância anarquista pela conquista da jornada de trabalho de oito horas diárias), mas também há 

inúmeras outras formas como, por exemplo, as lutas por igualdade de gênero ou a arte nos ateneus. 
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elementos menores156 à grande massa popular; ou, como uma das teses muito 

recorrente no movimento anarquista, a experiência prática na vida cotidiana guiaria 

para um certo ideal libertário espontaneamente157. Em segundo lugar, o programa 

emancipatório da LRB implica em uma rede de práticas de liberação e de liberdade 

que, quanto mais forte as relações, mais se acentuaria no nível dos anseios. Ou seja, 

as práticas de liberação e de liberdade consolidariam o horizonte do programa de 

emancipação ou, o inverso, a adesão ao programa de emancipação estimularia as 

práticas de liberação e de liberdade. E em terceiro lugar, o programa revolucionário 

não serve à um modelo fixo, ele se formula sempre com espaços abertos para novas 

articulações. Ou seja, o programa emancipatório da LRB, assim como suas práticas 

de liberdade e liberação, pode ter infinitas matizes. Resumindo, o programa 

emancipatório funciona como um território multipartido com buracos que servem como 

túneis entre as partes. Com essas propriedades descritas podemos iniciar sobre as 

práticas de liberação e de liberdade. 

Após o parágrafo acima já é notório que a escolha da ordem em que analisaremos as 

práticas foi feita menos por hierarquizações e mais por força didática. As 

características que percorrem todo o programa emancipatório nos aparecem com 

menos obstáculos nas que serão primeiramente discutidas e, posteriormente, 

desenvolveremos a análise com as premissas já incluídas, isso não quer dizer que 

determinadas características perdem força em determinadas práticas, mas que elas 

agem seguindo uma regularidade nas diversas práticas. Ou seja, adotaremos a elipse 

como forma didática para desenvolver nosso texto. 

Experimentação 

Os anarquistas não se restringiram em colocar certos limites para suas liberações ou 

mesmo ter alguma moderação, pelo contrário, a radicalidade (ou a anarquia como um 

 
156 (GRAVE, 1/11/1900, n.57, p. 265), em “anarquia sus medios y sus fins”, parece ser herdeiro de uma tradição 

que começa com Bakunin, ele diz: “es inútil tare ala de querer convencer á las gentes inmediatamente; demasiada 

insistencia indispone casi siempre. Es preciso dejar al tiempo, á la experiencia y á la reflexión el trabajo de elaborar 

las convicciones.”; (BAKUNIN, p. 145) no se “Conceito de liberdade” diz: “Então, para tomar o coração e 

conquistar a confiança, o consentimento, a adesão, a afluência do proletário... é preciso começar por falar-lhe, não 

dos males gerais de todo o proletariado internacional, nem das causas gerais que lhe dão nascença, mas dos seus 

males particulares, quotidianos, privados” A estratégia muitas vezes tida como modelo de militância anarquista de 

dar ênfase à economia seria um bom exemplo. Embora outras práticas e outros ideais também angariaram muitos 

militantes para as fileiras libertárias. 
157 O Estado, a ciência (unicamente a ciência do Estado) e a religião no capitalismo agiriam como dispositivos que 

agem no inibindo isso que foi considerado como tendência natural pelo movimento anarquista. 
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todo158) foi uma característica importante em sua atuação no processo de liberação. 

Esta decisão parece estar relacionada a estratégia de abertura para a experimentação 

das potencialidades suscitadas pelo ideal. Estabelecer certos limites para a liberdade 

seria uma forma de cercear a potencialidade de experimentação de alguns atos de 

liberdade. O contexto histórico do movimento operário espanhol159, os anarquistas 

com um prestígio histórico maior endossam o que dizemos e, aparentemente, a LRB 

se alinha com os outros anarquistas espanhóis, nesse caso.  

A exigência em manter ligações entre o pensamento e a ação aparece, explicitamente 

inúmeras vezes nos folhetos, livros, manifestos e textos. Considerando todo um 

contexto, as dificuldades e a estratégia adotada para difundir o programa 

revolucionário os anarquistas hostilizavam a falta de coerência entre os ideais e a 

militância cotidiana. Inclusive o livro de Juan Grave, “anarquia sus médios e sus fins”, 

apresenta certas instruções de como alcançar este objetivo. A coerência exigida se 

refere justamente às novas práticas e ideais apresentados, ou seja, um militante 

anarquista não pode propor uma nova ética e/ou um novo ethos se o mesmo não 

consegue praticar, dar vida ao que se propõe - é a todo momento militância política160.  

Há também uma abertura que se dá para o teste, o novo, o inovador, a dúvida, o 

diferente, o outro, a divergência ou, para a experimentação. A própria organização da 

revista é o que assegura esta afirmação. Na LRB do Ano III, número 51 ao número 

53/ 1 de agosto a 1 de setembro poderemos encontrar parte do livro “Marido y Mujer” 

de Tolstói e um outro texto, “El tolstoismo y el anarquismo” contendo uma crítica a 

concepção de amor do russo161 ou, em outro número (ano III, n. 49, 1/7/1900)162, um 

texto com uma perspectiva sobre o trabalho feminino e um outro com uma concepção 

 
158 A anarquia como um todo é defendida por Dejacque em sua crítica as incoerências de Proudhon. Ver:  

NETTLAU. 1924 
159 Além de inúmeros autores que se filiavam a revista de alguma forma ou outra, autores que foram traduzidos ou 

tiveram livros publicados pela revista parecem confirmar esta tese. Para mais informações do anarquismo 

espanhol, consultar: (LITVAK, 2001). Sobre autores que publicaram ou aparecem na LRB e seguem essa linha, 

Elissé Reclus que experimentava determinadas práticas libertárias (RECLUS, 2004). Aqui é um lugar que podemos 

refletir sobre uma certa inspiração do movimento anarquista pelos utopistas (A colônia Cecília pensada pelo Dr. 

Rossi no sul do Brasil pode ser um exemplo ou as várias colônias de experimentação dos norte-americanos, 

principalmente os de Josiah Warren em New Harmony e a Modern Times em New York. Em: NETTLAU. 1924) 
160 Algo que pode comprovar o que dizemos é a própria “propaganda pelo ato” que tem um sentido de pregar pela 

ação, ou seja, propagar o que se prega pelo exercício prático. 
161 El tostoismo y el anarquismo. Apresentado pelo grupo Estudantes socialistas revolucionários internacionalistas 

de Paris 
162 Ver: El anarquismo y la Mujer de Soledad Gustavo; Lo que debe ser el trabajo de las mujeres y de los niños de 

Vicente Daza (Trabalhador zapateiro) 



 

125 
 

quase oposta. Esta organização não deve ser confundida como falta de coerência do 

grupo editorial da LRB. Pelo contrário é tais discussões fazem parte de uma escolha 

racionalmente orientada do anarquista, são uma de suas práticas de libertação de 

dogmas e de verdades produzidas por mitos. Portanto, essa abertura para a 

experimentação não permitiria uma certa prudência ou certos limites, a 

experimentação implica em um outro sentido, o da ruptura, do radical, do 

transbordamento ou até mesmo da quebra de limites, sempre, claro, com o objetivo 

de produzir de uma vida mais feliz (aprimoramento) e sob o regime da liberdade 

A exigência de experimentar derrubaria alguns limites antes impostos a liberação o 

que remeteu à uma ideia de natureza humana livre. Considerando o anarquismo como 

um herdeiro do iluminismo163, não se pode afirmar o que foi absorvido ou não pelo 

movimento anarquista do iluminismo, pois para tal afirmação seria necessário 

apresentar uma discussão que escaparia do propósito do artigo. Mas, tal destruição 

de limites da liberação, nos permite perceber que é herdado do iluminismo, à grosso 

modo, a motivação, o desejo produzir “ontologia de si”164, cada um a seu modo, da 

experimentação. O movimento anarquista enfatizou a prática da experimentação 

como uma das formas de efetivar sua motivação, pois experimentar sensações novas, 

por exemplo, seriam formas de se sentir de outras formas, se conhecer melhor165. 

Porém uma crítica radical visando a liberação parece que os guiou para uma ideia de 

natureza humana166. Isto é, a radicalidade do potencial de experimentação que se 

encontra articulado com a noção de natureza humana que interessa aos editores da 

LRB. Articular a noção de natureza humana com a experimentação não esteriliza 

nenhuma das implicações de tais noções, estas permanecem, mas as colocam em 

uma outra dimensão, a do desejo radical de liberação.   Foucault parece se referir ou 

ao iluminismo ou anarquismo quando diz sobre a liberação:  

se não o tratarmos com um certo número de precauções e dentro de certos limites, corre se 
o risco de remeter à idéia de que existe uma natureza ou uma essência humana que, após 
um certo número de processos históricos, econômicos e sociais, foi mascarada, alienada ou 
aprisionada em mecanismos, e por mecanismos de repressão (FOUCAULT, 2008, p. 265)       

 
163 RAGO, 2006 
164 Ver FOUCAULT, 2008 
165 Reclus foi amplamente traduzido pela LRB. (RECLUS, 2004, cap. IV, primeira página): “esta sensación la 

sentiremos, sobre todo, si para gozar como artistas de la emoción del espanto, que experimenta hasta el hombre 

más fuerte y bravo al entrar en una caverna, nos atrevemos a penetra sin compañero y sin guía”.  
166 Aqui vale a pena destacar a experiência com o nudismo em (RECLUS, 2004, cap. XIII): “Uno de los grandes 

placeres del baño, de los cuales no siempre nos damos cuenta, pero que no por eso deja de ser real, es que 

momentaneamente se vuelve a la vida de nuestros remostos antepasados”   
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Embora, como dissemos anteriormente, o movimento anarquista não tenha se 

restringido somente as práticas de liberação, abrindo mão das práticas de liberdade, 

mas o contrário, se comprometeu com as duas. Foucault parece acertar quando se 

trata de os levar para uma noção de natureza humana. Portanto, a prática de 

experimentação, o conceito de natureza humana e a motivação de produzir uma 

ontologia de si estão lado-a-lado e estão fortemente articulados. São tais articulações 

que particularizam a experimentação no movimento anarquista e, se desfeita, 

pareceria fugir do esquema anarquista. Cabe dizer que a experimentação só tem 

sentido se for para produzir uma vida mais feliz, o que já é uma regra para a formação 

de uma prática de liberdade ou de liberação para os anarquistas.  

Natureza Humana 

O comentário de Foucault introduz o segundo lado da interpretação sobre a natureza 

humana feita pelos colaboradores da LRB. Aproveitando o que Foucault coloca, a 

intepretação presente na LRB é que após certos processos históricos, econômicos e 

socais a natureza humana foi aprisionada em mecanismos, e por mecanismos de 

repressão. Portanto, a militância, o processo de difusão de práticas de liberação e de 

liberdade seria entendido como o desvencilhamento dos dispositivos de repressão (os 

obstáculos da revolução ultrapassariam as estruturas da sociedade, é também parte 

da formação do indivíduo e sua disciplinarização) que aprisionam a natureza humana 

e impedem a manifestação dos impulsos de liberdade. Ou seja, a emancipação, na 

LRB, poderia ser entendida como a liberação dos mecanismos de repressão que 

aprisionam e imobilizam a natureza humana e impedem o progresso, a realização de 

práticas de liberdade, das virtudes humanas. Remeter o sentido de emancipação da 

LRB ao progresso é necessário, pois emancipação não se trata necessariamente de 

um retorno à um “estado primitivo” ou até mesmo uma rejeição da ferramenta, mas, 

antes disto, viver livremente seria viver com a ação libertária de mecanismos de 

repressão – que seriam expressão máxima do anti-natural, do desvio do estado de 

natureza – que deveria somente estimular cada vez mais práticas de liberdade. 

Portanto, conjurar os efeitos da ação do autoritarismo é o procedimento intrínseco ao 

processo de liberação e desenvolver plenamente as faculdades humanas seria o 

procedimento das práticas de liberdade. 

O estado de natureza no programa emancipatório anarquista pode se aproximar de 

dois possíveis sentidos distintos que ainda não foi possível determinar com precisão. 
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O que há aqui são hipóteses que se formulam a partir de citações e influências que 

aparecem nas fontes e na historiografia. Não há insinuações, de forma alguma, que o 

conceito do anarquismo seja idêntico à algum dos dois que serão apresentados, mas, 

certamente, ele possui afinidade com algum dos dois ou, até mesmo, com os dois. 

Enfim, o que podemos fazer até o momento é apresentar essas duas concepções e 

intensificar os estudos até conseguir apresentar com maior precisão o conceito de 

natureza humana no programa de emancipação anarquista. As duas noções são as 

dos Estoicos e a dos Iluministas.  

Da noção estoica de estado de natureza utilizaremos a apresentada por Epicteto em 

seu Encherídion. A escolha dessa noção para representar a escola estóica é devido 

à dificuldade em encontrar textos desta escola e a necessidade de recorte que impede 

uma pesquisa mais extensa. A noção de Epicteto de estado natural é um tanto distinta 

da que estamos acostumados nos dias de hoje, para ele, se trata de um uso da noção 

de “phýsis” que seriam como qualidades inerentes ao objeto e que não 

necessariamente seriam estáticas, mas que poderiam transformar, progredir ou se 

desenvolver, ou seja, estariam em movimento. Esta é a interpretação clássica da 

natureza. Epicteto se inseriria nessa interpretação que dá certo movimento ao natural, 

que estaria em mudança. Portanto, não se poderia dar fixidez a noção de natureza 

humana nesta noção, seria um conceito que estaria em movimento e que mudaria de 

acordo com o desenvolver da história. 

Mas gostaríamos de acrescentar como esta noção se articula com o programa de 

emancipação. Epicteto nos diz o seguinte: 

Das coisas existentes, algumas são encargos nossos; outras não. São encargos nossos o 
juízo, o impulso, o desejo, a repulsa – em suma: tudo quanto seja ação nossa. Não são en-
cargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos – em suma: tudo quanto 
não seja ação nossa. [1.2] Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, 
desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, 
obstruídas, de outrem [1.3] Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas por 
natureza e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás 
tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de 
outrem, como o é, de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, 
não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás 
constrangido, ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em 
relação a nada nocivo.  (EPITECTO, 2012, p. 124) 

Sintomaticamente, tal noção se articularia com o programa anarquista no sentido em 

que há uma transferência de encargos. O autoritarismo, no programa emancipatório, 

seria a forma dos homens se encarregarem de coisas dos outros causando 
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constrangimento, aflição, inquietação, se fazendo e fazendo o outro um entrave e 

censurando pessoas. O autoritarismo seria um desvio de qualidades naturais, tendo 

em vista que são qualidades naturais do homem o juízo, o impulso, o desejo e a 

repulsa e todas as demais ações dele. Resumindo, a liberdade estaria subordinada à 

distribuição natural dos encargos e a ampliação ou a perda de encargos resultaria, 

automaticamente, em escravização.  

A citações aos estóicos aparecem em diversos textos da La Revista Blanca e em 

obras clássicas do anarquismo. Dois textos merecem destaque aqui, o de Federico 

Urales, “La evolución de la filosofía en la España”, e o de Nettlau, “La idea anarquista: 

su pasado y su porvenir”, que tratam o estoicismo como uma escola com fortes 

aspirações libertárias na antiguidade. Por isso acreditamos que tais noções servem 

de pistas para compreender o conceito de estado de natureza presente no 

anarquismo.  

A segunda noção, a do iluminismo, será compreendida pelo que Rousseau167 chamou 

de homem em estado natural. Essa é uma das inspirações que é assegurada tanto 

pela historiografia do anarquismo que o coloca como herdeiro do iluminismo. A 

escolha de Rousseau é motivada pela amplitude de sua análise que visa falar para 

todos os humanos de todas as épocas. E é com essa pretensão que ele chega ao 

homem em estado de natureza. Assim ele, em sua análise começa: 

Despindo esse ser assim constituído de todos os dons sobrenaturais que pode receber e de 
todas as faculdades artificiais que pode adquirir somente por longos progressos; 
considerando-o, em uma palavra, tal como deveria ter saído das mãos da natureza, vejo um 
animal menos forte que uns, menos ágil do que outros, mas, afinal de contas, organizado mais 
vantajosamente do que todos; vejo-o saciando-se debaixo de um carvalho, matando a sede 
no primeiro regato, encontrando o seu leito ao pé da mesma árvore que lhe forneceu o 
repasto; e eis satisfeitas as suas necessidades  (ROUSSEAU. 2016, p. 44) 

Assim, com essa noção de um ser em sua origem e sem as artificialidades elaboradas 

pelo processo civilizatório. Rousseau desenvolve a imagem radicalmente antagônica 

do homem civilizado, consequentemente, permite-se desenhar uma crítica ao 

processo civilizatório e atribuir direitos naturais claramente definidos a todos os 

humanos. E é nos dois caminhos que a noção de Rousseau poderia ser aproveitada 

 
167 Rousseau foi amplamente criticado pelos anarquistas, principalmente, sua noção de contrato social. Bakunin 
foi um dos seus críticos no seu Federalismo, Socialismo e Antiteologismo. Entretanto a noção de perfectibilidade 
está presente na liberdade de Bakuni, Reclus e Nettlau. 
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o anarquismo. O movimento anarquista mesmo se considera como herdeiros do 

iluminismo e parecem estar cientes dessa noção. 

De qualquer forma, o conceito aparece como uma fonte de valores morais. 

Independente de qual conceito a noção anarquista se aproxime mais ou, até mesmo, 

se se aproximar dos dois conceitos, isso não mudaria que o estado de natureza 

funciona como uma fonte para referenciar os valores morais que as práticas de 

liberdade e de liberação devem adotar. Seja nas qualidades inerentes as coisas, nas 

distribuições de encargos ou qualquer outra noção que poderia se enquadrar. O 

importante é que fonte dos valores que norteiam as práticas de liberdade e de 

liberação do anarquismo da LRB é objetiva e que só se encontra livre se estiver 

desobstruída de elementos que a reprimem, no caso mais extremo, até o 

individualismo mais radical trata a individualidade como a fonte de valor humano 

universal.  

Humano e meio ambiente 

A relação entre humano e meio ambiente também foi tema de discussão no 

movimento anarquista. Dos diversos trabalhos escolhemos o do geógrafo francês 

Élisée Reclus168 para balizarmos o tema. São duas motivações da escolha: a primeira 

é por suas imensas contribuições e a qualidade teórica da sua produção. Reclus é, 

talvez, o anarquista que mais teve impacto na ciência como um todo, suas obras sobre 

geografia, espaço, natureza são consideradas relevantes para o pensamento 

científico. Suas viagens para conhecer culturas diferentes o deu uma densidade 

intelectual pouco vista no movimento libertário. Sintomaticamente, o peso das suas 

produções foi de forte impacto em todo o movimento anarquista. A segunda motivação 

são as traduções de obras feitas pela LRB e a utilização do francês como referencial 

teórico. Não afirmamos que todo o anarquismo seguiu integralmente os escritos de 

Reclus, nem de qualquer outro autor, mas que este produziu escritos que melhor 

apresentam a estrutura de tal prática de libertação e libertária. Não se trata de modelos 

a priori de toda prática, mas de caminhos que são necessários percorrer, são regras 

de formação, para a prática se constituir e se enquadrar no programa emancipatório 

anarquista. São caminhos de vias largas, com muitas estradas paralelas, mas que 

 
168 Como mencionado em nota anterior, Réclus foi um dos autores anarquista do século XIX mais traduzido pela 
LRB. Seu anarquismo ético serviu de inspiração para o anarquismo espanho. 
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parecem obedecer a mesma ordem. Esta ordem que buscamos descrever neste 

artigo.  

A ciência regida pela Autoridade produziria uma relação de dominação da natureza 

pelos humanos que resultaria em malefícios para os dois. Há uma prática de liberação 

que trata da mediação corruptora entre o homem e o meio ambiente. Esta indica uma 

relação de dominação da natureza pela sociedade que corrompe suas atividades 

naturais, prejudica seu progresso e deforma sua potencialidade. A ação do homem 

seria no sentido de extermínio do meio ambiente através do uso da ciência, porém 

trata-se da ciência corrompida pelos desvios da natureza humana. Isto é, os desvios 

da natureza humana que o homem comete resulta em ataques à natureza que 

promovem ou seu extermínio ou prejuízo a manutenção básica da sua existência.  A 

ciência civilizada agiria mais que uma barreira para o progresso da vegetação e dos 

animais, muito mais que isso, agiria como uma força que impõe restrições para a 

manutenção básica de sua existência. Réclus diz: 

Como a praticamos hoje, a domesticação dos animais atesta também em muitos aspectos 
uma genuína deterioração moral, pois, longe de melhorar os animais, nós os enfeiamos, 
vilipendiamos e corrompemos. 
[...]A corrupção das espécies já é um grande mal, mas a ciência dos civilizados também é 
exercida para o extermínio. (RECLUS, 2010, p. 03) 

Poderia ser resumido em: a ação corruptora da ciência corrupta da civilização sobre 

a natureza. Este seria o desenho resumido da ação do homem com a natureza. Que 

só produziria efeitos nefastos e autoflagelamento a longo prazo. Seria o ditame da 

Autoridade que produziria estes efeitos sobre a natureza e, consequentemente sobre 

o homem. Portanto, seria necessário retirar da mediação entre humano e meio 

ambiente o conhecimento corrompido adquirido pelo processo civilizatório. A liberação 

assume aqui um papel de ruptura com essa dominação. 

A dominação da natureza pelo humano tem um plano estético, poderia ser 

demonstrada por imagens de corrupção que só retrataria o humano escravizado pelos 

apetites. Utiliza-se a questão estética para se opor ao nosso comportamento. Matar 

animais à sangue frio, de formas sanguinárias para simplesmente satisfazer os 

apetites do espírito seria considerado algo que fugiria do terreno do belo, o feio 

mesmo. Isso está atrelado ao terreno de uma prática de liberdade e liberação, a de 

tornar a vida mais bela possível, isso seria dizer, “tornar nossa existência tão bela 

quanto possível e de conformar o tanto que existe em nós às condições estéticas do 
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meio” (RECLUS, 2010, p. 10). O feio seria o anti-natural, o corrupto, o desvio do papel 

de desenvolver plenamente as coisas com que o humano se relaciona e a si mesmo, 

a interrupção do progresso natural de aumento da liberdade e, consequentemente, de 

desenvolvimento das faculdades. O belo seria aquilo que promove a liberdade ou que 

permita que ela se mantenha. Percebam que a estética, a relação com a natureza e a 

ciência estão relacionadas com o programa emancipatório e, portanto, possuem um 

lado político, ou melhor, de relação com a possibilidade ou não de produzir ou ampliar 

a Liberdade. 

Reclus produz uma prática de relação harmônica e de mútuo desenvolvimento entre 

o humano e meio ambiente. Seria uma elevação do meio ambiente para o colocar no 

mesmo nível que o humano, não haveria mais hierarquia entre os dois. Além do mais 

haveria um mútuo desenvolvimento, onde se utilizaria o potencial de um para 

desenvolver o outro.  Essa prática faria utilização da mobilidade do Poder apresentado 

pelo programa emancipatório da LRB para desenvolver as potencialidades tanto do 

meio ambiente como dos humanos. Quer dizer, a ação humana no meio ambiente só 

deveria se efetivar se tivesse por objetivo único e claro o de desenvolver as 

potencialidades da natureza. Essa seria seu papel natural e não corrompido. Reclus 

nos apresenta alguns exemplos, ao dizer, “nós poderíamos, é verdade, aumentar no 

animal tanta qualidade de força, de habilidade, de faro, de velocidade de corrida” 

(RECLUS, 2010, p. 3). Desenvolver a potencialidade animal implica em desenvolver 

algo em nós, além de podermos aprender infinitas coisas com os animais, estaríamos 

desenvolvendo a nós mesmo, “o estudo dos animais nos fará penetrar mais 

profundamente na ciência da vida, aumentará nosso conhecimento das coisas e 

nosso amor” (RECLUS, 2010, p.4). Ou seja, o Poder poderia até ser utilizado nessa 

relação harmônica, mas seria apenas para desenvolver as potencialidades do outro. 

Como vimos, tal prática tem propriedades que dividem espaço com várias outras 

práticas. Algo costumeiro no programa de emancipatório anarquista e que se repete 

em outras práticas. Algumas, mesmo se restringindo em um campo de atuação mais 

restrito, ainda divide espaço, se relacionam com diversas outras. Assim, com a 

somatória de todas essas propriedades conseguimos desenhar o território do 

programa emancipatório anarquista. Portanto, quando nos remetemos à uma, 

estamos fazendo, simultaneamente, remissões a todas as outras remissões 

realizadas pela outra prática em uma cadeia de remissões sucessivas que percorre 
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todo o horizonte do programa emancipatório. Entretanto, não é necessária a adesão 

completa ao programa emancipatório para se reproduzir alguma destas práticas. 

Muitas vezes, essas práticas foram utilizadas para produzirem reivindicações 

específicas e, consequentemente, angariar possíveis militantes que adeririam ao 

programa por partes até se ampliar em sua plena extensão. Vale ressaltar que os 

anarquistas professavam suas práticas, ou seja, também as praticavam e exigiam de 

si o que foi muitas vezes chamado de anarquismo integral, que seria a prática 

completa do programa emancipatório em todos os momentos de sua vida. 

A abertura que da prática proposta por Reclus dá base para outras práticas se 

desenvolverem utilizando a mesma crítica. Trata-se de uma crítica vasta em seu 

sentido, com um potencial muito mais radical até mesmo que o autor chegou a propor. 

Poder-se-ia chegar mesmo ao veganismo com a radicalidade da sua crítica, a 

estrutura estava montada. Mas o autor se limita, em suas demonstrações, ao 

vegetarianismo169, ou melhor, na crítica à alimentação civilizacional. Embora sua 

crítica não alcance outross terrenos da vida, além da alimentação, suas ponderações 

sobre a relação homem e natural o enquadraria como alguém que ambicionou a plena 

liberdade dos animais e da natureza.  

Amor Livre 

A análise do conceito de amor aparece no programa de emancipação, como fonte de 

motivação da atividade política. Nesse caso, a revista seguia uma tradição forjada 

desde Bakunin, que colocam o amor170 como a motivação da sua militância e como 

valor que orienta as relações individuais como as políticas. Poderíamos citar o texto 

do Grupo de Estudiantes Franceses que discute a irredutibilidade do amor para 

Tolstoy como valor de orientação da atuação política: 

Los anarquistas quieren, como Tolstoi, fundar su sociedad em el amor mutuo de los hombres; 
pero no basan su ideal em la muerte del indivíduo. Quieren, al contrario, que la sociedad, 
fundada en el amor, asegue al individuo la mayor felicidad posible, pues sin esto no tendria 
razón de ser, porque cuentan com indivíduos completos, y no disminuídos, para construirla 
(GRF, 15/08/1900) 

 
169 Ver RECLUS. A propósito do vegetarianismo. In: A anarquia e os animais 
170 O amor foi inúmeras vezes mencionado como valor fundante da anarquia por quase todos os grandes nomes 
da anarquia que publicaram na LRB. Em Nettlau, como vimos, ele é substituído por um outro valor, que é a 
solidariedade. Ambas noções parecem ter sentido semelhante, portanto, usamos, neste capítulo, a noção de 
amor. A prferência serve para dar um charme à dissertação, sem perder o rigor. A solidariedade traz em si um 
sentido maior de impessoalidade, o que se está falando aqui é de amor ao humano, portanto, um sentimento 
tão impessoal quanto a solidariedade obrera. 
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 Bakunin nos apresenta o conceito de forma simples e clara. Notoriamente uma noção 

tão autentica do amor não permite uma aproximação com as noções tradicionais. No 

programa emancipatório, o amor é disperso em várias ordens da vida prática. Uma 

das implicações da exigência do anarquismo como um todo ou da propaganda pelo 

ato é a necessidade de ação predominantemente fora das grandes estruturas 

políticas, no horizonte da vida cotidiana. Trata-se de uma ampliação da esfera política 

para um espaço onde os eventos grandiosos ou grandes estruturas agem somente 

indiretamente ou com algumas limitações. Num espaço onde os códigos normativos 

não conseguem regulamentar integralmente as relações que ali se estabelecem, nas 

brechas do poder estabelecido171. Portanto, na atuação deste espaço se faz 

necessário um valor que possa os orientar para preencher esta carência de sentido 

que surge com a ampliação da esfera política. Bakunin, em uma sua carta ao seu 

irmão, Pavel, nos apresenta este valor e como o compreende172. Como diz:  

Eu amo, Pavel, eu amo imensamente; eu não sei se posso ser amado como gostaria de sê-
lo, mas não desespero; eu sei pelo menos que se tem muita simpatia por mim; eu devo e 
quero merecer o amor daquela que amo, amando-a religiosamente, quer dizer, ativamente; 
— ela está submetida à mais terrível e à mais infame escravidão; — e devo libertá-la 
combatendo seus opressores e acendendo em seu coração o sentimento de sua própria 
dignidade, suscitando nela o amor e a necessidade da liberdade, os instintos da revolta e da 
independência, lembrando a ela o sentimento de sua força e de seus direitos. Amar é querer 
a liberdade, a completa independência do outro, o primeiro ato do verdadeiro amor; é a 
emancipação completa do objeto que se ama; não se pode verdadeiramente amar senão um 
ser perfeitamente livre, independente não somente de todos os outros, mas mesmo e 
sobretudo daquele pelo qual é amado e que ele próprio ama. Eis minha profissão de fé política, 
social e religiosa, eis o sentido íntimo, não somente de minhas ações e de minhas tendências 
políticas, mas também, tanto quanto eu possa, o de minha existência particular e individual, 
pois o tempo em que estes dois tipos de ação podiam ser separados já está bem longe de 
nós (BAKUNIN, 1851) 

O amor adquiri um novo sentido, diferente do tradicional. Ainda seguindo o trecho de 

Bakunin, o novo sentido do amor implica, em seu primeiro ato, em um engajamento 

revolucionário que não pode mais se restringir somente à um certo espaço político, 

mas que está presente nas relações particulares e individuais, isto é, disperso nesse 

“novo” espaço político ou, como já havíamos dito anteriormente, uma ampliação do 

 
171Aqui seria uma continuidade de uma tradição iniciada por Bakunin, mas que percorre todo o anarquismo. 

Bakunin diz: “melhor que pelas explicações verbais que recebe de seus camaradas, depressa reconhece todas as 

coisas pela sua própria experiência pessoal doravante inseparável e solidária com a dos outros membros da seção” 

(BAKUNIN, 1975, 146) 
172Bakunin parece alterar posteriormente o caráter nominal deste valor, preferindo muito mais o uso da 

“solidariedade” (BAKUNIN, 1975, p. 148) ao invés de “amor”. O que nos interessa aqui é o sentido do valor não 

parece ser alterado, mesmo com a alteração do seu nome e que, mesmo depois dessa alteração, há uma tradição 

que mantém o valor como chamado de amor (TOLSTÓY, juventude revolucionária francesaa) 
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espaço de atuação política. Portanto, é preciso articular esta concepção de amor com 

a noção ampla de horizonte político feito pelos anarquistas para compreendermos o 

que se constitui o “amor livre”. Esta noção não deve ser reduzida à poligamia em 

uniões amorosas, mas entendida como valor que orienta as relações humanas, 

independente da sua natureza. Os atos de amor livre seriam a efetivação das relações 

humanas orientadas pelo sentido de amor apresentado.  

Daí vem, por jogos de remissão, em alguns textos da LRB, a disposição em analisar 

o casamento para compreender como a sociedade trata o amor. No texto “Sobre el 

matrimonio” que o autor, Severino coloca como remissão sua análise sobre o amor. 

O autor deixa claro suas pretensões ao dizer:  

Pero cuando la revolución que preparamos haya dado la igualdad económica y haya 
asegurado á cada uno la vida material é intelectual, nuestra tarea aun no habrá concluido; 
porque la cuestión de las relaciones morales en general y la de la unión de los sexos 
dominados por el imperioso amor, suscitará siempre dificultades, cuya importancia podemos 
medir por el actual matrimonio (SEVERINO, 15/07/1900, p. 59) 

 Suas conclusões é que os casamentos se realizam por valores antagônicos ao 

próprio amor, o que ele chama de falsificação do amor, que o restringe e une natureza 

opostas, o imobiliza. Por exemplo, as relações conjugais que se manifestam como o 

domínio e a opressão que não se aproximariam qualitativamente das relações 

consolidadas unicamente pelo amor, e, assim, viveriam a eterna infelicidade, 

aprisionados por uma relação infértil. E estes que entravaria o fluxo do amor e 

impediria a consumação de relações humanas livres e, por conseguinte, impede que 

“el amor quedará em completa libertad, como manantial fecundo de energia creadora 

y embellecimiento de la vida, hoy llena de fealdades. Será la iniciación del inmenso 

amor á la humanidad y la marcha segura hacia la fraternidad universal” (SEVERINO, 

15/07/1900, p. 62). Podemos perceber o carácter disperso e remissivo do amor, 

enquanto remete ao casamento e as relações humanas, ele necessita que nos dois 

espaços ele seja constituído livremente para que consiga produzir relações felizes. 

A proposta de amor livre foi muito utilizada para orientar as uniões amorosas. Émile 

Armand173, autor francês que se inspirou nos utopistas, difundiu suas práticas na LRB 

e possuí inúmeros textos sobre a liberdade sexual propôs a “camaradagem amorosa”. 

O amor livre nas uniões amorosas promove uma liberação na sexualidade, sem 

 
173 Urales gostava muito dos textos de Armand. Sua afinidade o levou a publicar e traduzir vários escritos do 
francês. 
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entraves, e propõe formas alternativas de organização da família174. Nessa proposta 

as associações seriam voluntárias, feitas pelo interesse compartilhado entre 

indivíduos, permitindo a verdadeira manifestação da volúpia e das paixões. Seria a 

ruptura com o autoritarismo nas relações amorosas. A família tradicional foi 

enfaticamente rejeitada como um modelo de organização autoritário de amor, 

fundadas em relações de dominação. A família tradicionalmente organizada seria “a 

imagem reduzida do estado” (ARMAND Apud: GRANEL, 2008, p. 72). Embora o foco de 

Emile Armand seja o das uniões amorosas, não anula a interpretação feita 

anteriormente, pois o jogo alegórico de remissões é estabelecido e, neste caso, a 

família remeteria ao Estado como sua imagem reduzida175. Portanto, união amorosa 

está em remissão com a política e a “camaradagem amorosa” seria a união amorosa 

que seria a imagem reduzida do governo baseado no regime da liberdade. 

Alegoria 

A alegoria foi uma ferramenta presente na interpretação anarquista que auxiliaria tanto 

na compreensão das relações humanas e do mundo, na produção de pensamento e 

na disseminação do programa emancipatório. Em partes, o programa revolucionário 

anarquista cede espaço a alegoria como ferramenta interpretação. Os diferentes 

recortes que um texto pode estabelecer não retiraria certas ligações do objeto com a 

totalidade material do universo, isto é, na cadeia de remissões que se estabelece, há 

tanto particularizações como remissões para objetos de outras ordens 

consecutivamente até alcançar a totalidade material. E a radicalidade aqui está na 

potencialidade de articular ordens distintas e, assim, elaborar um programa 

revolucionário que alteraria integralmente todas, por jogo de remissões, as estruturas 

de determinada sociedade. Os autores da LRB seguem uma tradição que se forma 

em Bakunin176 de utilizar a alegoria como forma de radicalizar o programa 

 
174 No extremo da organização alternativa da família podemos pensar em Otto Gross, filho de Hans Gross e 

discípulo de Freud, que pensava uma organização matriarcada, em oposição ao patriarcado, que não seria mais 

apenas um indivíduo responsável pelos cuidados da mulher no período de gestação e de cuidados das crianças, 

mas sim toda a comunidade. Organização que anularia a ascensão do pudor sexual feminino, para ele o principal 

efeito da organização patriarcal, e estabeleceria uma nova noção de família. Gross parece não ter publicado na La 

Revista Blanca, mas participou de círculos libertários alemães e conquistou certa projeção no meio libertário. Para 

mais informações sobre a organização matriarcada da família ver:   
175 Nesse sentido Bakunin e Armand parece se aproximarem no entendimento sobre o amor e, portanto, na defesa 

de um valor que deveria predominar nas relações humanas. 
176 Não nos interessa aqui a origem da tradição, mas que é uma tradição antiga no movimento anarquista. Para 

falar de uma origem da tradição seria necessário um olhar mais atento para os textos do surgimento do anarquismo. 

A tradição anarquista do século XIX já efetuava este esforço, a obra “Deus e o Estado” de Bakunin já se constituía 

uma série de remissões entre o pensamento cristão, sua metafísica, e a manutenção do Estado 
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emancipatório. Daqui podemos inferir a exigência de um anarquismo integral pelos 

anarquistas. Um bom exemplo são as análises sobre o matrimônio presente no “Sobre 

el matrimonio”, de (SEVERINO, 15/07/1900). Neste texto o autor se propõe a discutir o 

matrimônio com o intuito de discutir também como a sociedade capitalista está 

tratando o amor e, por conseguinte, as relações humanas. Evidentemente o jogo de 

remissões não se restringe as esferas políticas e econômicas, são de relações 

complexas e em diversas camadas, a citada, por exemplo, entre a família e o Estado 

nos demonstra a extensão da crítica anarquista, poder-se-ia pensar na subordinação 

que a mulher sofre pelo poder econômico que a imputa uma série de entraves para o 

exercício de sua liberdade, ou seja, há várias remissões que são realizadas 

simultaneamente. E por esse caminho os anarquistas estabeleceram relações das 

mais diversas permitindo um programa que se propunha a renovar a cultura em todos 

os seus âmbitos. Mas isso não demonstra uma exclusividade ou preferência por tal 

procedimento interpretativo. Muito mais, isto nos leva a pensar a revista um campo de 

interação entre os procedimentos e interpretações. Experiências e aberturas de 

procedimentos interpretativos. Focaremos somente em um tipo, o da alegoria, porém 

sabendo da necessidade de aprofundar em outros. 

O jogo de remissões é realizado entre elementos internos do conceito e do conceito 

para outra ordem. A constelação é a imagem do conceito anarquista. O jogo de 

remissões constitui sistema de relações mútuas de elementos de um mesmo conceito, 

mesmo que sejam heterogêneos, dispersos ou incompatíveis, que formariam o 

conceito. São esse sistema de relação que particulariza ao mesmo tempo que 

dispersa o conceito, o particulariza. Ou seja, é as relações entre os elementos 

internos, mesmo que diferentes, de determinado conceito que o singulariza em 

relação aos outros. O próprio conceito de anarquismo com suas diversas correntes 

pode nos servir de exemplo ou, até mesmo, o modelo adotado pela própria revista. 

Cabe dizer que a alegoria é o que reserva certo espaço no conceito para um todo que 

fugiria de sua ordem. Ou seja, O jogo de remissões tem uma dupla função, produz 

remissões tanto entre elementos internos, como entre ordens diferentes. Há uma 

figura no Suplemento da La Revista Blanca que pode nos auxiliar a pensar no 

funcionamento interno do próprio conceito. Abaixo a figura 
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Imagem retirada do almanaque da LRB de 1903. Pag. 12 

Trata-se de uma imagem que explora o conceito de homem. Não vamos entrar na 

discussão de como o grupo da LRB acreditava que os cristãos formulavam seus 

conceitos e a oposição que estaria sendo feita, tal discussão fugiria do nosso 

propósito. O que nos interessa é o conceito de homem que estão explorando, uma 

figura que apresenta tipos de imagens distintas de homens dos mais diversos 

continentes, mais diferentes fenótipos, imagens diferentes de homem que se 

relacionam e produz um único conceito, o de Homem. E isto é o que chamamos de 

conceito em constelação, que só pode ser constituída por jogo de remissões, por 

relações complexas, que não permitem um tipo de exclusão a priori, mas que aceita 

a diversidade, o plural. 

A abertura é umas das regras de formação dos conceitos anarquistas. Trata-se de um 

conceito que estaria sempre disposto a se alterar caso apareça algo relevante para a 

mudança. O conceito anarquista, assim como qualquer outro nível do discurso, 

reserva parte do seu espaço para uma complementação, reformulação, redução ou 

coisas do tipo a posteriori que poderia mudar todo o sistema de relações. Ou seja, o 

conceito reserva a se manter em interação com o novo ou se experimentando o que 

pode resultar em transformações de diversos níveis. Como exemplo para esta 

abertura, escolhemos um texto de Miguel Unamuno em um suplemento da revista: 
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“De todas las esclavitudes, la que más temo es la que me esclavice así á mi pasado 

y á las ideas que en un tiempo profesé” (UNAMUNO, 1903, p. 39). Neste trecho 

Unamuno nos evidencia a sua abertura para novas ideias, esse lado aberto para 

novas concepções, ideias, imagens, enfim, um espaço para o novo, para a 

experimentação. O próprio periódico funciona desta forma, aglomera diversos textos 

de diversas concepções diferentes, algumas até incompatíveis. 

 Federalismo e hierarquização temporária 

O Federalismo se comporta como uma prática de liberação e de liberdade. 

Federalismo se caracteriza pela coordenação do princípio da liberdade e da 

autoridade. A federação e todas suas manifestações e implicações são formas de dar 

máxima mobilidade ao Poder. Sua amplitude o coloca em dois níveis distintos em que 

ele se manifesta de formas distintas. Trata-se de uma prática do governo de si e do 

governo dos outros que subordina a noção de governo ao princípio de ampliação 

quantitativa e qualitativa da liberdade. Demonstraremos tal princípio pelos pilares do 

Federalismo, de seu fundador Proudhon177, com o auxílio de alguns textos de Bakunin 

e, por fim, analisando as contribuições da mola propulsora do federalismo na 

Espanha, o tradutor das obras de Proudhon para o espanhol, colaborador fixo da LRB 

e um dos principais defensores do federalismo na Espanha, o Pi i Margall. 

Os três autores utilizados para analisar essa prática foram escolhidos 

intencionalmente por contribuições que são dadas. Proudhon por ser o que primeiro 

sistematizou essa prática e elaborou uma análise do Poder ao mesmo tempo. A 

mobilidade do Poder proposta pelo francês está necessariamente vinculada com o 

Federalismo. Já o segundo autor trata-se de um endossamento da primeira análise, 

mas com contribuições e esclarecimentos que nos ajudam a compreender melhor o 

programa emancipatório. Bakunin é um quadro importante na história do anarquimo 

que certamente é tratado como referência obrigatória para todos os anarquistas do 

período. O terceiro autor é por sua importância em um contexto específico, por suas 

contribuições nos periódicos mais importantes do globo e, Pi i Margall178, certamente 

pode nos dar o último acabamento necessário para esta prática.  

 
177 Segundo Nettlau, Proudhon seria o primeiro anarquista a ser traduzido para o Espanhol por Pi i Margall. 
Algumas obras de Proudhon compuseram a biblioteca da LRB e textos foram publicados. 
178 Colaborou com a LRB durante um tempo. Urales guardava admiração pelo federalista republicano. 
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Para compreender o federalismo apresentaremos inicialmente as estruturas utilizadas 

pelo filósofo francês Proudhon para descrever os sistemas políticos. É utilizada a 

oposição antitética entre Autoridade e Liberdade como fundamento da ordem política. 

Os dois extremos, embora antagônicos e contraditórios, são dependentes um do 

outro. Ou seja, o regime que se institui enfatizando um dos princípios, não pode se 

manter necessariamente sem o outro. Portanto, um regime de governo deve, nos 

planos ideais, regimentar a relação entre os dois princípios para que a ordem política 

mantenha seu funcionamento. Vale destacar que Proudhon não pensava essa 

oposição no sentido de polos opostos que podem ser articulados em uma síntese, 

mas sim em um sistema político que assegure a existência e interação dos dois polos 

como fundamento vital. Sobre os dois princípios Proudhon nos diz: 

A conexidade destas mesma noções, a sua irredutibilidade, o seu movimento, são igualmente 
demonstrados. Não existem um sem o outro; não podemos nem suprimir este ou aquele, nem 
resolve-los em uma expressão comum. Quanto ao seu movimento, é suficiente coloca-los 
juntos para que, tendendo a absorver-se mutuamente, a desenvolver-se à custa um do outro, 
entrem de imediato em ação. (PROUDHON, 2001, p. 55) 

Sintomaticamente, findar a Autoridade seria o mesmo que findar a Liberdade, ou seja, 

acabar-se-ia com toda ordem política. A proposta seria a coordenação dos princípios 

para que não possam mais prejudicar uma à outra. Esta seria feita por um terceiro 

elemento, superior aos dois princípios, que seria uma lei implementada em comum 

acordo entre os dois polos opostos que promoveria seu equilíbrio natural e o colocaria 

em no caminho do progresso. Este contrato mútuo seria a formulação básica das 

constituições libertárias. Não se deve pensar que o federalismo se manifesta de forma 

única, pois seria um grande erro. Proudhon, no desenvolvimento do seu “Princípio 

Federativo”, nos expõe diversas vezes debates em torno sobre o funcionamento da 

confederação helvética e suas divergências nas suas formulações nos servem como 

indício dessa multiplicidade de federalismo que podem existir. Não discutiremos as 

possibilidades de federação existente, nem suas diversas interpretações, basta saber 

que ela pode ocorrer de diversas formas e que há interpretações distintas sobre a 

federação, pois trata-se apenas de balizarmos esta prática. 

O Federalismo é também uma teoria do Poder. Proudhon diz: “chama-se formas de 

governo, a maneira como se distribui e se exerce o Poder. Natural e logicamente estas 

formas estão em relação com o princípio, a formação e a lei de cada regime. ” 

(PROUDHON, 2001, p. 56). Podemos inferir que o Poder, no federalismo, não deixa 
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de existir. É, assim como a Autoridade e a Liberdade, inerentes a ordem política. Abolir 

o Poder implicaria em abolir a liberdade e consequentemente pôr fim a ordem política. 

Como o federalismo age no horizonte do ordenamento político, não pode ser sua 

intenção abolir o poder e nem a autoridade, e sim dar mobilidade ao poder e coordenar 

a autoridade e liberdade.  

Outro detalhe que não pode nos escapar é que Proudhon coloca o Poder em relação 

direta com os princípios da ordem política. Portanto, os regimes políticos que aderem 

algum dos dois princípios propostos por Proudhon age diretamente nas relações de 

Poder. Sendo este com um papel natural, que se constitui pelo caminhar da história, 

em submeter, cada vez com mais intensidade, o a Autoridade à Liberdade. 

Obviamente essa relação pode ser deturpada pela ação humana, que poderia impedir 

o Poder de exercer seu papel natural e, portanto, de o corromper179. Ou seja, o Poder, 

em seu papel natural, deve estar à serviço da ampliação da Liberdade. E, assim, ao 

tratar do mau uso do Poder que Proudhon diz: “o Poder perde de vista o seu papel 

verdadeiro, cai na autocracia e no imobilismo”. Logo é na mobilidade do Poder, na sua 

capacidade de se movimentar, de esquivar da estagnação, na sua fluidez que o Poder 

consegue submeter a Autoridade à Liberdade. Logo, Poder, mobilidade e progresso 

tem a ver com ampliação da Liberdade pela sua relação com a autoridade. Enfim, a 

função natural do Poder e da Autoridade é somente para produzir ou ampliar a 

Liberdade, seus desvios, sua ação desarticulada com esse objetivo seria encarada 

como um desvio da natureza do Poder, sua corrupção. 

O Federalismo, como mais uma forma de governo e como toda a noção de política 

para o movimento anarquista, se estende para todos os horizontes, inclusive o da 

subjetivação e o da vida cotidiana. É uma forma de governo de si sobre si, uma 

disciplina da Liberdade que está em relação íntima e coordenada com a Autoridade, 

mas que se expande, se desenvolve e se potencializa. Nesse nível, a coordenação 

referida não pode ser nunca o das leis, no sentido de força normatiza, mas como uso 

 
179 Talvez esse seja o sentido da máxima anarquista “O Poder corrompe”, que seria muito mais uma possibilidade 

do Poder ser corrompido pelo seu mau uso e corromper o agente do seu mau uso. Não necessariamente como uma 

crítica ao uso do Poder que, ao menos para Proudhon (e, evidentemente, para seus seguidores), tem potencial para 

ampliar o horizonte da Liberdade, mas como uma cautela a ser seguida, uma ponderação, uma orientação para seu 

uso racional, o da ampliação da Liberdade. Trata-se aqui apenas de uma tentativa de dar coerência à essa máxima 

na teoria anarquista. Para poder afirmar com fundamentação científica, seria necessário estudos filológicos, 

análises de textos originais e comparações das aplicações da frase, procedimentos não realizados aqui. Lança-se a 

hipótese. 
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da razão.  Certamente, a disciplina libertária em sua totalidade seria o que se chama 

de anarquismo integral, esse texto é o que tenta desenhar isso pelas práticas 

propostas pelos anarquistas. O foco aqui é a relação da disciplina com a Autoridade. 

Vamos usar Bakunin para exemplificar o que estamos tentando dizer:  

Mas não reconheço nenhuma autoridade infalível, mesmo nas questões especiais; 
consequentemente, qualquer que seja o respeito que eu possa ter pela humanidade e pela 
sinceridade deste ou daquele indivíduo, não tenho fé absoluta em ninguém. Tal fé seria fatal 
à minha razão, à minha liberdade e ao próprio sucesso de minhas ações; ela me transformaria 
imediatamente num escravo estúpido, num instrumento da vontade e dos interesses 
(BAKUNIN, s/d, p. 41) 

A autoridade infalível para Bakunin seria a que tivesse conhecimento científico 

universal, impossível para qualquer humano devido a quantidade inesgotável de 

conhecimento produzido pela humanidade. Mas o que gostaríamos de destacar é a 

relação que a subordinação à Autoridade promoveria uma escravidão estúpida que 

seria o estrangulamento da razão, da liberdade e do sucesso das ações, ou seja, o 

instrumento da vontade e dos interesses. Portanto, A rejeição de uma Autoridade 

infalível ou do estabelecimento do regime da Autoridade na ordem da disciplina ou do 

governo de si promove o uso permanente da razão agindo sobre os interesses e 

vontades.  

Assim sendo, Bakunin coloca de outra forma, mas segue o que já é dito por Proudhon 

em relação à Autoridade. Evidenciaremos o escrito de Bakunin visando uma segunda 

explicação do funcionamento de uma mesma prática, entretanto aproveitaremos a 

remodelação das frases feita por Bakunin para ensejar uma propriedade muito 

presente nas práticas de liberação e de liberdade anarquistas e que podem não ter 

ficado tão claras. Sobre a relação com a Autoridade e a subordinação, Bakunin nos 

diz: “Recebo e dou, tal é a vida humana. Assim, não há nenhuma autoridade fixa e 

constante, mas uma troca contínua de autoridade e de subordinação mútuas, 

passageiras e sobretudo voluntárias” (BAKUNIN, s/d, p. 42). Nessa troca contínua de 

autoridade e subordinação é que podemos desenhar o que seria uma assunção 

ocasional transitória que seria justamente essa mobilidade dada ao Poder para 

ampliar a liberdade em ocasiões diversas e que deveria mudar após conseguir seu 

objetivo último.  

Para encerrar essa prática, vale destacar a importância de Pi i Margall por difundir o 

Federalismo na Espanha e por elabor excelentes contribuições para essa prática. Foi 

ele o responsável por traduzir as obras de Proudhon para o espanhol, de defender 
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publicamente o Federalismo. A importância dele é crucial, inclusive para apresentar 

concepções do Federalismo. Mas o que gostaríamos de frisar é parte do seu “Reación 

e Revolución” que diz que Federação é a unidade na variedade, a lei da natureza, a 

lei do mundo (PI i MARGALL, 1880, p. 56). A peculiaridade da visão de Pi i Margall 

não o faz um antagonismo com as anteriores, mas como complementar. É essa 

unidade na variedade é inerente ao Federalismo que permitiria que as partes do 

contrato se organizassem como melhor preferirem desde que respeitassem acordos 

mínimos e não se impusessem umas às outras. Isso, evidentemente, produziria uma 

variedade tendendo ao infinito de singularidades das partes, exigindo-se 

necessariamente a aplicação do que Pi i Margall chamou de lei da natureza e lei do 

mundo. Desta forma também é necessária uma convivência com o diferente, portanto, 

exige-se também uma tolerância libertária para viver em meios as diferenças. 

 Percepção 

A percepção também foi objeto de renovação no programa revolucionário anarquista. 

Perceber o mundo de forma estática foi considerado um entrave forjado para a 

liberdade do modo de ser. Com a intenção de afastar o sujeito das sensações de 

liberdade ou da necessidade de liberdade, a percepção se fixaria até chegar à 

esterilidade humana completa quando subordinada aos poderes de Deus e do Estado. 

Com essa leitura, a LRB, criticou o feio, noção de arte pela arte, a bipartição tradicional 

da estética e, por fim, o afastamento das experiências de libertação. 

A arte grosseira produziria a “tradição da indiferença” e a depravação de valores 

humanos. Na crítica ao que se chamou de feio podemos nos aproximar muito da 

compreensão da percepção na LRB. Na Crónica artística de 01/07/1900 a feiura seria 

considerada como algo que estimula a amorfa humana e escraviza os seres. A arte, 

quando produzida sem o belo ou o sublime, seria fonte de passividade do receptor, 

como algo que produzisse sensações de conformidade com a vida, e, muito pior, seria 

a obra da perversão humana180, diz a crónica: “Lo que hay es que para ello 

necesitamos romper esa tradición de indiferencia que nos esclaviza á todos” 

(COROMINAS, 1/7/1900, p. 18). A passividade gerada pelo feio só poderia ser 

pretensão do burguês e do Estado. Acontece que é colocada uma invasão de 

grosseiros no terreno da arte, que não conseguem espalhar o belo, mas, pelo 

 
180 Não podemos deixar de destacar a afinidade de tal concepção com a de (RECLUS, 2010)   
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contrário, espalham a feiura. São artistas que estão isolados da sociedade e 

abandonam suas obras aos poderosos. Não se trata de um exclusivismo do belo como 

forma abstrata de fascínio, mas de uma crítica à arte pela arte. O efeito disso é a 

produção em massa da esterilidade e depravação da humanidade que contemplaria 

o feio e não se engajaria em nenhum ideal de emancipação ou de belo. Seria a arte 

tomada pela grosseria em detrimento da sensibilidade e do belo. 

A arte livre seria a que rompesse com a “tradição da indiferença” sendo a arte 

revolucionária considerada como a afirmação do belo. Pois o belo é o que instiga a 

ação, que surpreende a percepção gerando a necessidade de ações ou, até mesmo, 

de revolta. Não se trata de uma simples ênfase da beleza, mas uma vinculação da 

arte à vida. O belo não pode ser alcançado com um fascínio que se produz fora da 

dimensão da vida. O belo só instigaria a ação se tivesse em consonância com a vida, 

se pudesse remeter à elementos transformadores da vida social, impossível na lógica 

da arte pela arte, pois esta se limitaria a busca de um belo sem remeter a vida, como 

arte morta por si mesma. Romper com o feio seria a forma de romper com a 

esterilidade e a amorfa, ou seja, com o Estado e a propriedade privada, e produzir um 

mundo sobre o império da excitação revolucionária constante181. Portanto, o burguês 

e o Estado seriam o feio e se buscaria uma sociedade fundada sobre a beleza. O belo 

adquiri uma nova dimensão que será discutida abaixo. Há duas propriedades 

inerentes da arte livre: 1 – sua motivação é o amor, pois, como diz Corominas, “el 

amor em los artistas deberia llevarles à trabajar por la emancipación artística del 

pueblo” (COROMINAS, 1/7/1900, p. 17); 2 – ela deveria conjurar a feiura já que “una 

sociedad de artistas de corazón perseguiria fel mal gusto en todas as partes” 

(COROMINAS, 1/7/1900, p. 18). Isto é, a arte livre seria uma articulação da arte com 

o belo e, consequentemente, da arte com a vida mediada por estímulos livres. A 

produção do belo se exigiria uma estratégia de produção de arte. 

A articulação entre vida e arte seria assegurada pela mescla entre ciência e arte. 

Parece ser em Miguel Unamuno que a LRB se inspira para a produção de arte182. No 

ensaísta espanhol a arte não pode ser produzida sem um esqueleto científico, pelo 

contrário, é com ele que a arte se aprimora e, consequentemente, consegue se 

 
181 Ver textos sobre o vegetarianismo proposto por Elisse Réclus e sua relação com os animais em que o autor diz 

pretender acabar com o feio, sendo este a expressão da perversão humana. 
182 Ver: VALLE-INCLÁN, 2008. 
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entrelaçar com a vida, assim, o belo é produzido. Portanto, a arte com elaborada com 

uma parte conceitual seria uma arte bela, ou seja, para produzir arte vinculada à vida 

é necessário utilizar conceitos e técnicas, sendo o modelo de arte por pura 

especulação criativa um estilo pobre de arte. Entretanto, a parte científica não poderia 

ocupar o espaço da arte, as duas ordens deveriam se relacionar harmonicamente. 

Aparece da seguinte forma: 

Unamuno, que alertaba sobre el peligro de que un excesivo peso de pretendido o real 
cientifismo acabase por ahogar “la inspiración poética”, del mismo modo que los 
bienintencionados propósitos didácticos, moralizadores o propagandísticos estorbasen al fin 
artístico que vendría a ser “recrear, vitalizar, consolar, y elevar el espíritu” de los seres 
humanos. Ahora bien, continúa Unamuno, toda obra de arte debe contar con una “parte 
conceptual”, con un “esqueleto científico” que podrá asomar más o menos, vale, pero lo que 
resulta abominable es la pretensión de crear obras de arte “sin esqueleto alguno, 
mucilaginosas y blandengues, invertebradas, a modo de babosas y limacos, aunque con 
tornasoles más o menos vistosos y brillantes em la viscosidad que las cubre”, tal y como 
pretenden los seguidores de “el arte por el arte” (VALLE-INCLÁN, 2008, p. 99) 

 A inspiração poética articulada com elementos científicos que produz o belo. O belo 

só seria produzido se o artista, na formulação da sua obra, reunisse tanto uma 

inspiração poética como elementos científicos e os articulassem. O belo seria o que 

vincularia a arte com a vida e romperia com a lógica da arte pela a arte. Resumindo: 

a articulação da inspiração poética com elementos de rigor científico é o romperia com 

a tradição da indiferença e estimularia a atividade nas massas. Com efeito, a 

bipartição da estética entre forma e conteúdo se desmorona, ascendendo uma noção 

de arte em que o conteúdo e a forma estão entrelaçados e indissociáveis em sua 

prática183. 

Porém a percepção não foi objeto de análise somente em relação as artes, a natureza 

poderia, por si mesma, estimular novas sensações libertárias. Este sentido é 

encontrado em um autor francês que mantém boas relações com a LRB e que morre 

 
183 A ruptura com a bipartição entre forma e conteúdo está presente em todo o programa revolucionário difundido 

pela LRB, porém já está presente em todo ou quase todo o anarquismo. O estímulo a solidariedade revolucionário 

em Bakunin nos serve de exemplo (BAKUNIN, 1975, p. 148). Ou as preocupações de Malatesta com a passagem 

direta para o anarco-comunismo como possibilidade para ascensão de parasitas (MALATESTA, Gradualism, 

1925)). Até as correntes mais, vamos dizer, rígidas do anarquismo pensavam dessa forma como a LRB. De um 

texto do periódico dos insurretos da mackhnovistas: “Para hacer posible una sociedad anarquista es necesario que 

en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo y en cada villorrio, se despierte entre los trabajadores el espíritu y 

el pensamiento anarquista” (FEDELI, 1972, p.21). Ou a estoicização do ser que os Amigos de Durruti perceberam 

que ocorria na linha de frente, quando dizem: “La vida de las trincheiras, el calor, el frio, la sed, y la vigilancia 

endurecen sus espiritus y hermanados em el dolor vemos nacer em estos hombres el espiritu estoico. con el se 

engrandece el hombre... dará uma moral y um temple que es la que propicia a hondas transformaciones. Han de 

ser los combatientes de la vanguardia” (RUIZ, año I, n. I)  Ou, por fim, o respeito a liberdade individual como 

premissa das sociedades fundadas pelos autores anarco-individualistas. 
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em 1905, Elisée Reclus. Em seu livro "El arroyo", Reclus ora sobre como o contato 

com a natureza, até mesmo a humana, pode induzir a liberdade e o quanto promove 

sensações de libertação. E como a igreja e a cidade produz elementos que afastam a 

natureza do humano como, por exemplo, a "puntas del diablo", que são denominações 

de origem cristão que atrelavam determinados lugares naturais com algo como nocivo 

a religiosidade ou aos bons comportamentos, mas que, para Reclus, não passava de 

formas da igreja inibir a volúpia da liberdade. Portanto, se colocar em contato com 

natureza seria uma das formas de se livrar dos entraves da civilização, permitindo 

maior contato com a liberdade e escapando dos dogmas morais. O contato com a 

natureza seria experimentações da percepção livre ou que se tornaria livre. E é assim 

que Reclus pensa a arquitetura da cidade. Isso já nos guiaria a outro ideal. 

Contra-Urbanismo 

A LRB difundiu com publicações de livros e alguns textos de Elisse Reclus seus ideais 

de liberação, consequentemente, também divulgaram seu ideal de urbanização184. 

Como dito anteriormente, Reclus acreditava que a privação do contato com a natureza 

seria uma das formas de impedir o contato com a liberdade, ou melhor, as sensações 

de liberdade. Portanto, seu projeto de cidade é pensado com uma estrutura que 

articula tanto a vida urbana com a natureza e com a terra.  

O planejamento urbano de determinadas cidades impediria o desenvolvimento das 

faculdades do homem. A insalubridade presente nas cidades modernas e industriais 

feririam a dignidade humana. Em cidades em que há a distinção sociais entre os 

bairros e a expulsão do operariado para as periferias teria produzido um espaço 

urbano insalubre, sem condições mínimas de dignidade humana básica. Uma outra 

característica da cidade moderna que prejudicaria a dignidade humana seria o 

afastamento da natureza, assim, se cercearia a potencialidade de experimentação da 

liberdade humana. A utilização da metáfora do "Monstro Urbano" que come o campo 

com seus bairros obreiro para se referir à Londres pode ser entendida como essa 

crítica ao espaço urbano moderno. Cidades que pervertem a percepção e facilitam a 

disseminação de doenças ou pestes e cerceiam o contato das faculdades humanas 

sensibilidade. Nesse sentido, com esta estrutura da cidade, um dos lados de suma 

 
184 Ver (FERRETI, 2014) 
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importância ontológica estaria privado de se desenvolver e, portanto, a dignidade 

humana estaria ferida ou incompleta. 

Dessa forma, Reclus articula a cidade com a natureza criando um projeto urbano de 

liberação do espaço. A cidade é considerada como necessária para a sociabilidade 

humana e para a difusão da cultura e das ideias. Ou seja, o projeto de Elisee Reclus 

não se trata de uma abdicação da vida na cidade, sim de um novo ordenamento que 

obedeceria novas compreensões do homem e de sua sociabilidade. Para Reclus o 

homem seria natureza que toma consciência de si mesma, ou, inversamente, não 

existe natureza virgem, sem humanidade. O deslocamento do homem que o retira da 

natureza e afirma a separação entre homem/natureza ou cidade/campo não pode ser 

válida para Reclus. Tal dissociação também é ofuscada pela noção de integração 

entre trabalho intelectual e manual como princípio orientador da produção no 

pensamento anarquista. Isso culmina em uma cidade que consegue equilibrar tanto a 

sociabilidade, a difusão da cultura e das ideias com uma possibilidade de se fazer 

agricultura urbana. E é nessa união entre manual e intelectual que Reclus propõe sua 

liberação do espaço.  

Feminismo 

O feminismo, no jogo de remissões, romperia com as relações humanas efetivadas 

com um conjunto de obstáculos que impediria mediação do amor. Reivindicar o amor 

livre implica em reivindicar o feminismo, são práticas que se somam e indissociáveis, 

O feminismo ocuparia um lugar no horizonte do amor livre. Embora não exista a 

possibilidade de dissociação entre os dois, há determinadas singularidades. Isso 

implica dizer que o feminismo obedece a lógica da valoração amorosa185 das relações 

humanas. Não podemos nos esquecer que o amor foi compreendido também no 

sentido de engajamento político, portanto, não se trata, como nenhuma das práticas 

anarquistas, de o reduzir à um único campo político e sim dar plenitude de sua 

extensão. Ou seja, quando falamos que o feminismo se articula com a valoração 

amorosa das relações humanas, estamos sugerindo que ele se vincula, assim como 

o amor livre, a todas as relações humanas seja sociais, econômicas ou políticas. 

 
185 Lembramos que aparentemente há duas grandes correntes não antagônicas que defendem o valor motriz da ação 

política libertária, uma que diz ser o amor (Tolstóy) e outra a solidariedade (Bakunin). Dizer que o feminismo 

obedece a lógica da valoração amorosa pode ser substituído pela valoração solidária sem prejuízo ao pensamento 

libertário.  
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O feminismo seria o nivelamento dos gêneros. Sua articulação com o humanismo 

seria o grito das mulheres para que as noções de desenvolvimento humano não 

excluíssem as produções femininas – Teresa Claramunt186 parece ser a que mais 

evidencia isto – e nem que as mulheres fossem excluídas das garantias de direitos 

universais da humanidade. Sua articulação com o humanismo implica, 

simultaneamente, em uma exigência de que seja dada as reais condições para as 

mulheres desenvolverem suas potencialidades sociais, materiais e intelectuais. Com 

estas reivindicações destinadas as mulheres o terreno feminino se elevaria e estaria 

lado-a-lado ao masculino. 

O feminismo é disperso para um terreno mais extenso que o das relações entre 

homem e mulher. Não se trata apenas de solucionar o casamento, mas de dar 

condições do pleno desenvolvimento das faculdades da mulher. Portanto, o que 

distinguiria o feminismo do amor livre seria a ênfase dada à questão da mulher. Dizer 

que feminismo é um lugar dentro do horizonte do amor livre não impõe uma redução 

qualitativa desta prática, apenas o situa em uma região específica do programa de 

emancipação. Aparece assim o comportamento remissivo do programa 

emancipatório, as práticas suscitam outras práticas que, por sua vez, implicam em 

outras. Assim o desenho do programa emancipatório ganhar formas mais notórias. 

Outra propriedade que merece destaque é a diversidade de matizes existentes dentro 

desta prática. Considerar que o feminismo integra o território do amor livre não fixa 

sua forma de se manifestar. O feminismo possui diversas matizes que os guiam para 

os mais diversos desdobramentos sobre a condição da mulher187 e isso não implica 

em dizer que são antagônicas ou que são rivais. A própria Revista Blanca publicou 

diferentes textos desses diferentes feminismos. A intenção aqui é pontuar essa 

característica, não pretendemos descrever minuciosamente todas as diversas 

correntes, as infinitas concepções de natureza da mulher ou que tipo de noção dão a 

 
186 Anarquista francesa muito amiga do grupo Urales. Teve diversos escritos publicados na LRB. 
187 Algumas vertentes podem surgir devido a compreensão divergente da natureza da mulher, mas isso não implica 

em dizer que não haveria desenvolvimento pleno das capacidades. Alguns anarquistas, principalmente, na virada 

do século XIX para o XX ainda parece de certa forma cercear a liberdade da mulher (não discutiremos o mérito 

da questão, se é devido uma noção da natureza da mulher fundamentada pela introjeção de valores do 

patriarcalismo e reproduzidos involuntariamente ou se há um cerceamento intencional) o que poderíamos dizer é 

que certas matizes que restringem a plenitude da liberdade da mulher parece sofrer algo como um “empurrão 

libertário” que o colocaria em coerência com o eixo libertário (Ver críticas à Proudhon sobre sua redução da 

liberdade feminina produzidas por Dejacque. In: NETTLAU. La ideia anarquista; su pasado e su porvir) 
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mulher, somente balizar essa prática programa emancipatório do movimento 

anarquista.188 

No movimento anarquista aparece duas rupturas com os modelos tradicionais de 

sexualidade. A primeira ruptura é a do amor e do sexo com as conveniências sócias, 

não há mais uma subordinação do sexo e do amor à outras ordens, seria como uma 

elevação das categorias para o mesmo nível de outras ordens, que agora estariam 

lado-a-lado. Isto é, não se trata mais uma relação de determinação das conveniências 

no horizonte do amor e da sexualidade, findando, por exemplo, as relações de 

propriedade nas relações. Dessa primeira ruptura, surgem, em 1902, com Emilé 

Armand, o conceito de “amor plural” que seria a possibilidade de existência de 

múltiplos parceiros189. A segunda ruptura é a do amor com o sexo, se antes, talvez 

por isso Armand só desenvolveu sua noção alguns anos depois, pois ainda não havia 

feito tal ruptura, amor e sexo havia uma subordinação do sexo ao amor, Armand 

parece romper com essa indissociabilidade, dando autonomia para ambas categorias. 

Desdobrando-se no surgimento do conceito de “liberdade sexual”, que seria: 

Cuando los individualistas reivindican la libertad sexual, ¿qué quieren decir? ¿Es la “libertad 
de la violación” o de la depravación que reclaman? ¿Aspiran al exterminio del sentimiento en 
materia amorosa, a la desaparición de la ternura o del afecto? ¿Glorifican, acaso, la 
promiscuidad inconsciente o la satisfacción bestialmente sexual? No cuando reclaman libertad 
sexual quieren sencillamente que todo individuo pueda disponer a su antojo y durante todas 
las circunstancias de su vida sexual -según el temperamento, sentimiento o razón propias-. 
Atención: su vida sexual, que no implica la de los otros (ARMAND, 2000, p. 54) 

Como podemos notar, o conceito de liberdade sexual não precisa, necessariamente, 

ter a ver com amor. Seria uma sexualidade que se orienta somente pelo 

temperamento, sentimento ou razão própria, não há mais interferências de 

 
188 Aqui é preciso de um auxílio externo ao universo do anarquismo da LRB para esclarecer melhor uma 
compreensão que permeava o movimento anarquista. O pudor foi duramente criticado pelo movimento 
anarquista, principalmente, até onde encontramos nos escritos anarquistas, pelo psiquiatra alemão e discípulo 
de Freud, Otto Gross. Gross não parece possuir relação direta com o movimento anarquista espanhol. Debateu 
algumas vezes com Gustav Landauer, mas não foi encontrado nenhuma menção na LRB à ele. Sua noção de pudor 
nos auxiliará a compreender alguns caminhos feitos pelos emancipadores da sexualidade. O pudor seria algo que 
substituiria o prazer feminino e o valor que equilibraria a balança moral do patriarcalismo que responsabilizaria 
o homem por arcar economicamente pelo período de gravidez . Nos textos até agora explorados foi encontrado 
somente um feminismo que se revolta contra as imposições do costume na vida cotidiana da mulher. A dedução 
que se faz é a afinidade de Otto Gross com o pensamento ácrata e seu contato com o movimento anarquista 
alemão permitiria que essa crítica ao pudor seria compartilhada pelo movimento internacionalmente. 
Certamente, em algum momento a libertação da mulher em relação às imposições do costume tangenciou a 
liberação da mulher do ponto de vista dos prazeres. Uma possibilidade é que o pudor foi criticado por Gross 
devido ao uso da psicanálise que, aparentemente, ainda não havia uma adesão completa do movimento ao 
método. Enfim, a liberação da mulher dos costumes já se trata de uma prática libertária. 
189 Ver RONSIN, 2000, p. 1  
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convencionalismos ou coisas de tipo. Acompanha tal conceito dois outros conceitos. 

O de “ética sexual” e o de “educação sexual” que seriam tentativas de substituir as 

implicações da indissociabilidade entre amor e sexo, sendo necessário, conjurar, por 

exemplo, a depravação e a violação sexual, a promiscuidade e outros males que 

poderiam ser acarretados com uma liberdade sexual sem tais relações. 

Homossexualidade190 

A homossexualidade é tratada com certa ambivalência pela LRB. O mesmo 

movimento produziu dois efeitos conflitantes na interpretação dos anarquistas sobre 

a homossexualidade. O humanismo produz desdobramentos distintos sendo eles: uso 

da ciência como orientação de vida e reconhecimento da dignidade humana na 

diversidade. Este comportamento dúbio do humanismo produz opiniões que podem 

ser conflitantes. Analisar-se-á as duas e, posteriormente, será apresentado como o 

anarquismo parece resolver casos como este.  

Clemison analisa algumas publicações da La Revista Blanca sobre 

homossexualidade. O livro é de Richard Cleminson, “Anarquismo y homosexualidad 

antología de artículos de La Revista Blanca, Generación Consciente, estudios e 

iniciales (1924-1935) ”, como o título sugere, trata-se de uma antologia de textos com 

o recorte temático da homossexualidae. Como não encontramos textos que tratem 

diretamente da questão publicados na LRB, usar-se-á o livro de Cleminson: 

El lector constatará rápidamente que las tres revistas se diferenciaron substancialmente de 
sus ideas a este respecto. Se notará que el tratamiento dado por la Revista Blanca no goza 
del humanitarismo expuesto em las páginas de Iniciales o Generación Consciente, lo cual nos 
ponerle chocar tenerlo en consideración el alto valor al humanitarismo que Federica Montseny 
daba a su anarquismo.  Hemos incluido únicamente un extinto del Consultorio General de la 
Revista Blanca” e él vemos claramente la opinión de la redacción al ser solicitada su visión de 
una mujer que ama a otra: el único consejo es que ella haya a conseguir tratamiento para que 
la función de sus órganos sexuales fuera «normalizada>> a fin de que «su sentimientos no se 
dirigiesen contra natura». Más humanistas y científicas son las sugerencias de las otras dos 
revistas. (CLEMINSON, p. 99 e 100) 

 
190 Foi encontrado um jornal que é considerado como o primeiro periódico destinado a cultura homossexual, o 
“Der Eigene”, e que seria administrado por Adolf Brand, um anarquista alemão. O periódico foi publicado no 
período entre 1896 e 1932. Como não tivemos tempo para explorar o periódico e a dificuldade com o idioma se 
impõe, não podemos fazer muitas afirmações sobre o que é dito nele. Mas o que gostaríamos de registrar é que 
o movimento anarquista desde o fim do século XIX já havia pessoas discutindo sobre essa prática e que há uma 
possibilidade de essa prática ser difundida por diversos outros autores que colaboraram com o anarquismo. Uma 
informação deste tipo é valiosa, pois estava presente no anarquismo um esforço comum em produzir progressos 
simultâneos e internacionais. O “der Eigene” e a LRB podem ter conversado algumas vezes. 
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Na análise de Cleminson se encontra um dos lados da ambivalência do humanismo 

anarquista. A necessidade de uma normalização da conduta sexual defendida por La 

Revista Blanca se articula com as leituras da ciência da época. A ciência, no período 

analisado por Cleminson, centrava-se em núcleos regidos por médicos conservadores 

na sexualidade. Ora, se o humanismo diz que o humano deve se orientar as decisões 

humanas, Montseny, como uma defensora do humanismo, não se isentou em 

apresentar sua opinião científica. 

No segundo sentido do humanismo temos o reconhecimento da dignidade humana 

respeitando sua diversidade. Emilie Armand foi um dos defensores da liberdade 

sexual sem distinção de orientação, possivelmente, em alguma de suas publicações 

na LRB, comentou sobre o assunto. Ou, no mínimo, cravou a marca da liberdade 

sexual sem restrição de orientação nos leitores da LRB. Na verdade, existia uma 

atmosfera anarquista discutindo a importância da liberdade sexual englobar a 

homossexualidade. Cleminson demonstra isto no trecho apresentado com as “Más 

humanistas y científicas son las sugerencias delas otras revistas”. A dignidade 

humana dos homossexuais seria reconhecida por setores do anarquismo. 

Na ambivalência da sexualidade, prevaleceria, no anarquismo, a questão mais 

progressiva. Os anarquistas, principalmente da LRB, estavam abertos para diálogo e 

debates sobre os mais variados temas. Inclusive sua abertura foi uma estratégia 

contra o autoritarismo. Em última instância, a opinião que prevaleceria no anarquismo, 

se fosse possível falar em uma ação comum, seria a que estivesse carregada de mais 

densidade racional, elementos teóricos e satisfação humana, ou seja, a da liberdade, 

do progresso. Cleminson deveria ser mais cauteloso ao colocar o anarquismo no 

patamar do discurso científico mais conservador possível. Certamente, Montseny não 

se referia aos tratamentos altamente opressivos quando elaborou sua nota. O 

anarquismo conhecia a crueldade curativa191 para se posicionar de forma tão 

perversa. Montseny tentou usar a razão para expressar sua opinião. No horizonte que 

Montseny se locomovia, o que prevalecia era os fatores do progresso.  

Internacionalismo 

 
191 Termo cunhado por Max Nettlau. Será apresentado posteriormente. 
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Nesse sentido, há no internacionalismo certa proximidade com o feminismo. Ele 

também divide espaço no horizonte do amor livre. Novamente é preciso ter em mente 

que o sentido de amor usado é o do anarquismo192 em que há engajamento nos 

diversos horizontes da vida. Portanto, seria por amor ou solidariedade entre a 

massa193 que o internacionalismo se efetiva como prática de liberdade. Isto é, a 

solidariedade libertária194 entre as massas do mundo inteiro se constituiria. Sua 

oposição máxima seria a xenofobia, o internacionalismo não se opõe inerentemente 

ao nacionalismo que poderia ser uma pequena unidade étnica ou tradicional, não 

necessariamente um amor ao Estado195. Sintomaticamente, o internacionalismo seria 

uma prática de liberação do amor ao Estado e da aversão entre as massas de países 

diferentes e uma prática de liberdade quando se efetiva como uma solidariedade ou 

amor livre entre as massas. 

Como desdobramento do internacionalismo, pode-se pensar as campanhas anti-

militarismo seguindo a lógica do amor livre universal. Trata-se da manifestação política 

do internacionalismo, pois, se não há ódio entre as massas e nem amor ao Estado 

(seria o único que poderia entrar em guerra por interesse da minoria), não haveria 

motivo racional e natural para resolver conflitos pela violência. Gostaríamos de 

chamar a atenção para essa questão, anti-militarismo ou busca pela paz mundial não 

se traduz em uma sociedade sem conflitos, discordâncias ou disputa de ideias, pelo 

contrário, seria dar liberdade para que aconteçam naturalmente e que se sobressaia 

a que melhor correspondesse aos interesses humanos196.  Portanto, anti-militarismo 

e busca por paz mundial são formas plurais de lidar com a diferença, antagonismo e 

incompatibilidades. 

Cabe aqui um adendo sobre a relação entre essas práticas de liberação. Quando 

afirmamos que no horizonte do programa emancipatório do anarquismo o feminismo 

 
192 Reiteramos que o amor livre pode ser substituído por solidariedade que, na verdade, seria até mais didático o 

uso do termo, mas, para manter a escolha da palavra “amor”, manteremos o uso do amor livre.  
193 Não acreditamos ser apropriado o uso da palavra solidariedade de classe. Bakunin se opôs ao uso marxista de 

“luta de classes” devido o sentido do conceito corroborar com estar em coerência com o Estado e, portanto, 

possibilitar a ascensão de uma aristocracia, que seria a dos trabalhadores urbanos (Carta ao L’Liberté de 1872 em 

escritos contra Marx). Bakunin parece substituir tal conceito pelo de luta das massas que seria um conceito mais 

amplo englobando os camponeses, intelectuais e demais categorias. A solidariedade, consequentemente, seria entre 

as massas.  
194 Por algum motivo ainda não esclarecido, em algumas fontes aparece um tipo de internacionalismo falso em 

contraposição ao internacionalismo verdadeiro (Nettlau) 
195 BAKUNIN. Patria y Nacionalidad 
196 Pode-se verificar isso pela proposta de diversas matizes agindo num mesmo horizonte. Ou até mesmo a 

tolerância ou panarquia proposta. 
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e o internacionalismo ocupam espaço no território do amor livre, não estamos dizendo 

que o indivíduo que adere alguma dessas práticas obrigatoriamente ele está aderindo 

todas as outras. Ocorre que muitas vezes o sujeito pode aos poucos se aproximar 

pelo internacionalismo ou pelo feminismo de outras práticas até desdobrar na adesão 

completa do programa emancipatório. Bakunin acreditava que a AIT era uma 

associação que estimularia a solidariedade internacional entre os trabalhadores e que 

isso os colocariam em um potencial revolucionário197, ou seja, o contato da massa 

com certas práticas pode, via de regra, pelo jogo alegórico, conduzi-los para outras 

práticas até o horizonte do programa emancipatório estar formado. 

A oposição do internacionalismo ao nacionalismo ocupa um espaço privilegiado. O 

nacionalismo seria a consolidação das fronteiras de afirmação do Estado. O 

nacionalismo seria a exacerbação de um espaço em detrimento do resto. Como se 

todo os outros espaços fossem inferiores ou não pudessem colaborar com o espaço 

em relevo. O internacionalismo libertário não se trataria de uma destruição dos 

espaços e suas divisões198, mas da boa convivência, regida pela solidariedade, entre 

os espaços.  

Nudismo 

Outra prática de liberação e de liberdade que tem lugar no programa de emancipação 

dos anarquistas é o nudismo. Trata-se de uma experimentação de si que ocorreria 

quando o indivíduo dá espaço para seu estado natural se manifestar de maneira livre, 

sem convencionalismos, sentindo a franca alegria199.  Isso se dá por conta do contato 

com o estado natural produzir alterações na percepção que colocaria o indivíduo em 

potencialidade de sentir novas sensações que estariam de alguma forma atreladas 

aos estado natural e, portanto, desligada de convencionalismos. Portanto, o nudismo 

é uma prática de liberação dos convencionalismos que consumiriam a energia vital do 

homem e uma prática libertária por experimentar fontes de rejuvenescimento vital.   

 Psicologismo 

 
197 Ver texto de BAKUNIN, 1975, p. 148 
198 No esforço alegórico isto representaria somente o fim da política – no sentido amplo -, do Eu e do Tu, do 
outro, da diversidade. Tudo que o anarquismo não queria. 
199 RECLUS, 2004, cap. XIII, Última página 
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O programa emancipatório também é uma terapia das massas. Há inclusive certas 

comparações entre o estado de coisas que viviam e doenças200. É que os desvios do 

Estado de natureza, as inibições ao pleno desenvolvimento das faculdades e as 

mazelas supostamente imposta às massas foram compreendidas como manifestação 

de doenças que permeavam todo o corpo social. Das implicações de tal modelo de 

sociabilidade para a saúde das massas seriam, além do cansaço que causaria no 

operário devido à exaustiva e longa jornada de trabalho, uma série de desvios da 

natureza humana que desvirtuariam o humano e causariam perversões maléficas a 

saúde da massa. Enfermidades que seriam causadas justamente pela inibição do livre 

movimento do poder, o cerceamento da liberdade. Os impactos e sua percepção não 

se reduziria somente ao aspecto físico do humano ou, do ponto de vista ético, das 

virtudes, mas agiria na mentalidade da massa. Afirmavam que “eso nos muestra los 

desgastes hechos em la mentalidade popular por el desprecio sistemático de la 

libertad durante cincuenta años, y más, de socialdemocracia y de obrerismo 

autoritário” (NETTLAU, 1926). Evidentemente, a noção de sociedade que atenderia 

aos critérios gerais de saúde e não desgastaria a mentalidade popular é exatamente 

a que vive de acordo com o programa emancipatório201, que seria considerado como 

a evolução social que combateria os males do autoritarismo, isto é,  

esa evolución social debía purificarse primero por las enfermedades de la infancia, la 
escarlatina de la autoridad, la pequeña viruela de la dictadura, el sarampión de la política 
socialdemócrata, para llegar a la edad de la juventud y de la virilidad en que vivificada por la 
savia poderosa de la libertad, se realice al fin en formas que no podemos adivinar, pero que 
serán lo que pueda producir la libertad (NETTLAU, 1926) 

A defesa de categorias amplas como objetivo colabora para produzir um programa 

emancipatório terapêutico. O programa emancipatório é formulado pela defesa 

incisiva de valores que, aparentemente, são compartilhados pela massa. São os 

direitos à felicidade, à satisfazer todas as necessidades vitais, à desenvolver 

plenamente as faculdades ou ao gozo pleno202. Não se trata de gozar sem pensar no 

próximo e a qualquer custo, mas de gozos na liberdade, em plena liberdade, os gozos 

 
200 Vale a pena ver conferir a possibilidade de certa inspiração clássica nessas comparações. Para aprofundar, ver 

(FOUCAULT, 2010) 
201 Aproveitamos este momento para uma tentativa de esclarecimento.  A afirmação que colocamos a nota deve 

ser menos compreendida como uma defesa dogmática de um ideal que serviria como modelo único de vivência 

livre e que, por isso, permitiria que qualquer outro fosse duramente criticado e muito mais como sistema livre de 

contradições que impedissem o progresso da sociedade. Corrobora com essa afirmação as noções de tolerância, as 

críticas aos modelos rígidos, a experimentação, a mobilidade do Poder. 
202 Há uma possibilidade de uma relação com o hedonismo antigo de Epicuro. Ver: EPICURO. Carta à Meneceu 

e GRAVE. Anarquia. 15/07/1900 
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que seriam impossíveis de serem sentidos quando os sentidos e faculdades estariam 

prejudicados pela ação do espírito autoritário fomentado por um ordenamento social 

que desvirtuaria o amor e retirasse o homem da sua natureza, assim como seus 

constructos. “Esto que em lógico, muy lógico, à nuestro entender, nos demuestra que 

estamos lejos del derecho á gozar en todo y por todo” (GRAVE, 15/06/1900, p. 38). 

Evidencia-se que não se trata de um gozo possível quando compartilhado com 

sistemas autoritários, mas, pelo contrário, exige-se a plena experimentação da 

liberdade, sendo ao contrário no império do sistema autoritário, sacrifícios que exigem 

a luta pelo programa emancipatório. Por conseguinte, essa noção de vida boa 

formulada no horizonte do programa de emancipação seria a que melhor 

desenvolveria a mentalidade de massa e a manteria em melhor estado de saúde. 

Educação libertária/autodidatismo 

Educação libertária pode ser dividida em duas práticas diferentes. A primeira seria a 

prática educacional das crianças até o período adulto. A segunda seria as práticas 

educacionais pela via da propaganda pelo ato. A primeira também poderia se 

manifestar como uma propaganda pelo ato, porém a ênfase nesse local específico da 

propaganda pelo ato se dá, pois, naquela região, formulam-se estratégias peculiares 

que não poderiam ser percebidas se mantivéssemos a análise da educação libertária 

sem a bipartição. 

A educação libertária seria a que ensinasse o anarquismo integral até o momento que 

as faculdades fossem plenamente desenvolvidas. A comunidade que já gozasse 

plenamente de liberdade ofereceria aos seus filhos uma educação que disseminasse 

essa liberdade e que não permitisse que o espírito autoritário voltasse a tomar espaço 

no indivíduo. Nota-se a articulação da educação com a liberdade. No programa 

emancipatório, por soma das diversas práticas já apresentadas, a educação não 

poderia senão ensinar a liberdade e, simultaneamente, dar as condições para que 

essa seja efetivada. Tratar-se-ia de um ensino que preza para o desenvolvimento da 

tolerância, da liberdade no indivíduo, a capacidade de iniciativa e demais condições 

de efetivação da felicidade ou do direito ao gozo seja lá como for definido pela 

sociedade. São dispositivos que transmitiriam o anarquismo integral, mas não como 

uma transmissão dogmática de uma determinada doutrina para os cidadãos que 

vivem em determinada região, mas como uma transmissão das condições de 
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formulação do pensamento livre203. E com plena capacidade para formular o 

pensamento livre o indivíduo estaria efetivamente educado. 

A propaganda pelo ato está dentro do horizonte educativo. Algumas vezes feita para 

difundir a solidariedade entre a massa, outras como sabotagem do capitalismo, todas 

elas têm o propósito de educar as massas contra o espírito autoritário que permeia a 

sociedade ao qual eles se opõem. Cabe dizer que embora se manifeste de várias 

formas, a propaganda pelo ato é a forma mais simples e direta de educar as massas. 

Trata-se não necessariamente de uma forma de instigar a subversão, mas de difundir 

ou ampliar o espírito libertário. Portanto, ela é necessariamente educativa, mas não 

precisa ser obrigatoriamente como ações públicas, podendo se manifestar até mesmo 

como uma ampliação da educação por si mesmo, o chamado auto-didatismo. Isso é 

importante para notarmos que a propaganda pelo ato, embora assuma esse carácter 

educacional, não quer dizer que se deva limitar o espaço de ação pelas 

demonstrações práticas. O estudo, a leitura ou aprofundamento teórico sobre as 

questões da vida, ocupa um vasto espaço no horizonte da prática libertária da escola 

livre. Assim, a orientação de “Trabajemos para emanciparnos moral é intelectualmente 

á nosotros mismos, y purificando nuestro ideal com el estudio” (RODRIGO, año III, n 

49, 1900 p. 28) se consolida como uma propaganda pelo ato que é, ao mesmo tempo, 

prática libertária e prática de libertação. 

Imprensa anarquista 

O movimento anarquista possui particularidades na forma de fazer imprensa. O 

espaço da imprensa anarquista seria dividido em algumas partes. Enquanto na 

imprensa tradicional as questões da atualidade ocupariam todo seu espaço, não 

reservando espaço para outras questões ou questões que não fossem tão distantes 

disso O modelo tradicional só corroboraria para produzir um espectador passivo. A 

imprensa anarquista particionaria o espaço da imprensa da seguinte forma: “em los 

periódicos anarquistas, la actualidad, referida casi siempre a constituciones de 

sociedades obreras o a conflilctos entre capital y trabajo, ocupa sólo una tercera parte, 

reservándose el resto para cuestiones doctrinales, teóricas o de reflexión” (RÚA, 2001, 

p.24). Divisão do espaço que produziria noções muito mais densas da atualidade e 

 
203 NETTLAU. 1928 
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manteria um carácter educativo intrínseco ao espaço da imprensa. Portanto, a 

imprensa anarquista seria uma forma de articular educação com comunicação. 

A imprensa anarquista assume um papel duplo, o de escritor e autor. A estratégia 

adotada de uma comunicação social em massa com vínculos educacional produziria 

um leitor capaz de ser escritor. Trata-se de uma comunicação que estimula a iniciativa 

livre. Isso quer dizer que o objetivo não é mais de produzir um espectador que seja 

passivo na circulação das informações, mas, pelo contrário, que seja capaz de 

desdobrar a circulação da informação com qualidade. Ou seja, que instigue o leitor a 

se tornar, posteriormente, escritor em algum jornal. Tal prática traz consigo algumas 

implicações. A primeira e talvez mais curiosa, é que a comunicação social do 

movimento anarquista era feita majoritariamente por trabalhadores. A segunda, os 

periódicos funcionavam, por um lado, como formas de divulgar outros periódicos e, 

por outro, como produtores da informação. Terceiro, o movimento anarquista 

conseguiu produzir uma rede (na Espanha conhecida como paqueteiros, mas que 

esteve presente por todo o mundo) de distribuição dos periódicos204. Portanto, foi a 

dupla imagem do leitor/escritor anarquista que conseguiu dar a riqueza e pluralidade 

ao movimento.  

O libertário consciente 

A instrução livre integral forma a imagem do “libertário consciente”. O 

compartilhamento completo do programa emancipatório nos componentes de 

subjetivação seria o auge da aplicabilidade dos objetivos libertários. Estamos dizendo 

que o objetivo libertário seria que o caminho que passa por todos os pontos das 

práticas libertárias e de libertação fosse compartilhado a todos. O anarquismo integral 

seria justamente isso. Assim, Nettlau diz:  

El revolucionário consciente, más que um hombre de sentimentos, es el hombre de la razón, 
cuyos esfuerzos por um orden de mayor justicia y más solidaridad se fundan em el 
conocimiento preciso y vasto de la Historia, la Sociología y la Biología y, apoiyado por la 
inmensa fuerza de su saber, procura, por decirlo así, ajustar sus opiniones personales al 
conjunto de la ciência humana aguantando la lucha. (NETTLAU Apud ROCKER, p. 45) 

Utilizamos a noção de revolucionário, pois, este nada mais é que alguém que 

compartilha o anarquismo integral, ou seja, o programa emancipatório em sua 

totalidade. Dizer revolucionário consciente, seria o mesmo que dizer libertário 

 
204 Ver: (WÄTZOLD, 2015) 
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consciente e, portanto, se referiria tanto aquele que promove a revolução, como 

aquele que vive no espaço libertário. E está seria a imagem que se formaria ao se 

desenhar todo o programa emancipatório anarquista, a do “libertário consciente”, que 

Nettlau usou para se referir ao Elisse Reclus, mas que poderia ser inúmeros outros 

anarquistas relevantes que participaram da história do movimento.  Vale dizer que a 

La Revista Blanca, em uma análise das suas diversas seções, conclui-se que utilizam 

desta mesma noção. Suas divisões em seções como “Crónicas científicas”, “Crónicas 

artísticas”, “giro pelo mundo”, publicando novelas, textos filosóficos, análises 

jornalísticas, discussões sobre contexto e outras seções que falam sobre diversas 

áreas do saber se articula com um propósito de instrução visando a excelência 

universal do leitor, que era a massa. 

Certamente, há inúmeras práticas que escaparam de nossa atenção. Isso não quer 

dizer que não damos importância adequada para certas práticas, mas que a 

complexidade do movimento anarquista faz deste trabalho uma tarefa altamente 

minuciosa e exaustiva, muito difícil de se efetivar com a atenção digna da sua 

complexidade em pouco tempo. Certas práticas tem todo um terreno preparado para 

surgir não surgiram nas fontes que analisamos, infelizmente. Assim é o combate aos 

preconceitos raciais ou o veganismo. Se o método arqueológico permitisse o estudo 

de discursos não materializados, poderíamos simplesmente deduzir de outros 

sistemas o sistema que formariam tais práticas libertárias. Mas isso não é permitido 

e, portanto, não poderíamos fazer tais análises. O que podemos afirmar é que o 

programa emancipatório anarquista não permitia barreiras nem assunção da 

Autoridade se não fosse para produzir mais liberdades. Enfim, uma análise digna e 

plausível do programa emancipatório da La Revista Blanca, levaria, certamente, muito 

mais tempo que o dado para escrever uma pesquisa de mestrado.  

O professar do libertário consciente 

O movimento anarquista se insere na Espanha por libertários conscientes que 

professam seus atos. Entender o discurso anarquista como um ato de professar é 

dizer que todos os discursos que se materializam são também gestos congruentes. 

Isto é, não se escrevia coisas ou se identificava como anarquista somente num campo 

dos textos e/ou da oratória era necessário cumprir o prometido, levar à prática aquilo 

que circulava no campo dos textos e ou da oratória. Se a imagem do libertário 

consciente é a que contempla o militante anarquista, só é assim, pois é o libertário 
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consciente que reúne todas as práticas difundidas pelo movimento anarquista e as 

realizam com o rigor adequado e em todo o horizonte da sua vida prática. Não se pode 

pensar em um libertário consciente separado do ato de professor, como aquele que 

leva à vida seus discursos. 

O anarquismo como um todo era praticado pelo libertário consciente por três motivos: 

1 – por uma coerência rigorosa entre o dito e o praticado; 2 – por publicidade do ideal; 

3 – para desenvolver suas faculdades humanas. O primeiro por rigor com o que se 

aspira para a humanidade, os anarquistas não foram bem receptivos com supostos 

anarquistas que se opunham à liberdade como um todo, pois restringir ela poderia se 

desdobrar em um autoritarismo tão duro como qualquer outro. O segundo motivo é 

muito bem explicado pela noção de propaganda pelo ato. O movimento anarquista 

não perdia oportunidade para se propagar e, sintomaticamente, as práticas poderiam 

ser micro-formas de propagar seu sistema. O terceiro motivo é por colocar lado-a-lado 

a liberdade com a humanização, ou seja, quanto mais se vivesse e sentisse a 

liberdade, mais se desenvolveria as faculdades do humano e, portanto, mais se 

humanizaria. Essas três forças motrizes agiam simultaneamente na materialidade do 

discurso, nas realizações das práticas. Ou seja, do ponto de vista estratégico não seria 

permitido certas contradições. 

As práticas de liberação e de liberdade fizeram parte do cotidiano espanhol do fim da 

segunda metade do século XIX até a Guerra Civil Espanhola. Cabe salientar as 

premissas de tal afirmação: 1 – o desarranjo mental espanhol no período; 2 – a 

circulação de um grande número de periódicos, folhetos e livros; 3 – a alta tiragem e 

circulação da La Revista Blanca; 4 – a presença do libertário consciente. Se o 

desarranjo mental contaminou grande parte da massa espanhola, com suas leituras 

prazerosas entre as jornadas de trabalho de periódicos que difundiam o ideal ácrata 

apresentado na La Revista Blanca, e o libertário consciente é o sujeito manifesto da 

enfermidade na Espanha no período aqui definido, só podemos concluir que as 

práticas de liberação e de liberdade foram presentes na história da Espanha. A massa 

espanhola que aderiu à tal programa, mas não só isso, o levou à vida prática.  

Há a possibilidade de determinadas práticas serem acolhidas sem a adesão 

completa ao programa anarquista. É que estas práticas por si próprias não necessitam 

de uma vinculação qualitativamente igual à feita pelo movimento anarquista, elas 

podem estar pouco mais isoladas ou se comportarem de formas distintas. Ou seja, é 
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possível uma mulher ser somente feminista e não ser anarquista, mas o inverso é 

impossível. Portanto, tais práticas de liberdade e de liberação podiam ser 

reproduzidas por outros sujeitos além do libertário consciente ou, se preferir, do 

anarquista. As práticas de liberdade e de liberação foram mais comuns na vida 

cotidiana da massa espanhola que o anarquismo. 
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MAX NETTLAU E A EUGENIA ANARQUISTA 

Nettlau é um crítico dos projetos em disputa na sua atualidade. Nettlau 

canalizou sua militância na análise crítica dos projetos que concorriam com o 

anarquismo. Suas publicações na LRB se comprometem com a atualidade. O objetivo 

das suas publicações foi o de produzir desdobramentos na vida prática. Dedicou-se 

não só aos estudos sobre a história do anarquismo ou da liberdade205, a amplitude de 

suas publicações o remetia aos obstáculos que a liberdade encontrou e encontraria. 

Nettlau elege a crítica como veículo de análise dos projetos em vigor na sua 

atualidade. Se a motivação para a crítica dos projetos concorrentes ao anarquismo 

são os obstáculos para a liberdade, a produção sobre o anarquismo possui a mesma 

motivação, embora esmiuçando os obstáculos intestinais do anarquismo. Seu esforço 

eugenista é sintomático quando se nota que Nettlau ocupou a coluna de ciência social 

na LRB, não de história. 

As publicações de Nettlau na LRB poderiam ser divididas em uma história da 

liberdade e da autoridade. Se no primeiro capítulo foi apresentada história do 

anarquismo, neste terceiro será apresentada, não com o mesmo destaque, o que seria 

sua história da autoridade publicada na LRB. Apresentar-se-á, posteriormente, a 

concorrência entre os projetos. A concorrência, como entendida por Nettlau, não se 

reduz ao antagonismo. Sua análise se abre para a sedução entre os projetos 

concorrentes. Nesse sentido, sua eugenia teria uma dupla função: 1 – limpar a 

atmosfera social; 2 – higienizar o próprio anarquismo. Em outros termos, sua 

preocupação é em implantar a liberdade e conjurar a autoridade206.  

A eugenia anarquista será a última prática do projeto emancipatório da LRB 

analisada nesta dissertação207. Inicialmente, apresentar-se-á a compreensão que 

Nettlau possui sobre projetos sociedade. Num segundo momento uma breve 

descrição dos projetos autoritários toma conta da dissertação. A análise da 

concorrência entre os projetos será realizada em seguida. Por fim, uma interpretação 

arqueológica da prática de Nettlau. A descrição da análise crítica do projeto autoritário 

 
205Certamente sua grande ênfase foi a história da liberdade, porém este não foi seu único objeto. 
206 Note-se a relação com a máquina de guerra de Deleuze. Se aceito a hipótese de o anarquismo ser 
uma das várias máquinas de guerra, poder-se-ia pensar esta dissertação como uma história 
antropológica da máquina de guerra. 
207 A última a ser analisada não se traduz em dizer que todas foram analisadas. Algumas práticas 
podem ter sido passadas desapercebidas.  
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será feita como no primeiro capítulo, um artigo dando eixo com auxílio de enxertos 

remissivos de outros textos publicados na LRB. As análises serão realizadas por 

inferências articuladas com comparações internas ao conjunto de fontes.  

A compreensão de Nettlau sobre projeto sociedade só é possível no terreno 

da ética política.  Os rótulos por bandeiras, sistemas, identidades ou classes não são 

adotados por Nettlau. Sua análise seria ultrapassa perpendicularmente estes critérios, 

porém sem se amparar ou fixar neles. Nettlau analisa os projetos sociedade cedendo 

à uma fluidez intensa, com regras de dispersão mínimas que permitem uma grande 

flexibilidade no terreno político. Faz-se necessário certa cautela para abordar o 

assunto, pois Nettlau tangencia seu entendimento de forma sútil e pouco extensa. 

Entretanto, se não mencionarmos brevemente em que matriz os projetos de 

sociedade se inserem, o interlocutor não compreenderia nem a interpretação de 

Nettlau, muito menos sua eugenia.  

A característica que mereceria estar em relevo na análise de Nettlau sobre os 

projetos de sociedade é a fluidez. Aquele que se dispor a analisar o entendimento de 

Nettlau sobre projetos de sociedade precisaria responder, automaticamente, o que 

como é possível falar em um “anarquismo autoritário” ou como é possível afirmar que 

o Estado comunista, o socialista, o burguês e o fascista são os mesmo (NETTLAU, 

24/04/1936). Aquele que investisse em um terreno fixo e no rigor das estampas 

lançaria toda a obra de Nettlau no anti-senso, na ausência de rigor, no campo das 

anedotas. A análise carregada de fixidez não será refutada nesta dissertação, porém, 

sem ela, poderemos acessar um campo com potencial muito fértil, o de uma dimensão 

ética dos projetos de sociedade. A pesquisa escolherá o caminho de potencial fértil 

para sua análise. Neste terreno, afirmações como as mencionadas acima se tornam 

plausíveis e de fácil compreensão.   

As dificuldades encontradas para descrever a compreensão de Nettlau sobre 

projeto de sociedade tensionam o rigor da análise. A principal dificuldade encontrada 

foi a ausência de trabalhos que discutam com a digna extensão o tema. A inferências 

foram produzidas por trechos isolados, distantes, dispersos que dificultam o rigor 

científico. Esta compreensão ocupa um espaço em relevo nos textos de Nettlau. Daí 

se pode deduzir que Nettlau não dava o devido marco para a questão ou que se 

tratava de um debate consolidado, que não necessitava de novas visitas.  A segunda 

dificuldade foi a carência de estudos. Como mencionado no capítulo um, a escassez 
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de estudos impede uma boa análise. A dificuldade deste momento se concentra 

fortemente na somatória dos dois problemas.  

A análise da compreensão de Nettlau sobre os projetos de sociedade foi 

produzida na identificação da regra de dispersão dos comentários sobre dos projetos 

de sociedade que apareciam na fonte. Esta análise foi dividida em cinco passos que 

visam assegurar a razoabilidade da interpretação. No primeiro passo, elegeu-se um 

parágrafo que remeteria à todas as propriedades da compreensão de Nettlau sobre 

projetos de sociedade. No segundo passo, analisou-se como um projeto de sociedade 

(como, por exemplo, o fascismo) poderia se dispersar na obra de Nettlau e o que se 

associaria à esta dispersão. No terceiro passo, analisou-se como Nettlau utiliza as 

grandes identidades políticas de “direita e esquerda”, por exemplo. Por fim, fez-se 

necessário encontrar as articulações que Nettlau fazia para distinguir e unificar os 

projetos de sociedade. Somente depois deste percurso foi possível chegar na regra 

de dispersão dos seus comentários. 

O parágrafo em relevo, pois remete à todas as propriedades da compreensão 

de Nettlau sobre projetos de sociedade é o seguinte: 

Y aunque em todas partes haya algunos jóvenes que se entregan al 
culto de la humanidad, de la libertad, de todo lo que nos es querido, 
aunque producen algunas bellas obras en arte y en literatura, son 
raras excepciones que tienen un valor intrínseco, pero que – en la 
época presente – no tienen esa fuerza de impulsión que sería capaz 
de cambiar verdaderamente las mentalidades de la inmensa mayoría 
de la juventud: ésta es atraída magnéticamente por el fascismo de 
derecha e izquierda; con esto ella se cree revolucionaria, es decir, 
confunde con una desenvoltura absoluta revolución y reacción, cree 
marchar hacia delante y va hacia atrás. Representan, pues, estas tres 
tendencias: un socialismo ultradictatorial, un nacionalismo 
ultrafascista o un burguesismo ultraconservador. Dejemos de lado 
esta última tendencia, que no ofrece nada de original y muestra 
solamente, en los países en que el capitalismo funciona mejor, la 
invasión del espíritu capitalista en el niño mismo para hacer de él 
inmediatamente un adpto fiel de las carreras burguesas. 
Consideremos este culto absoluto de la autoridad, este fascismo de 
derecha e izquierda, esta repudiación absoluta de la libertad, que 
hemos vistó pisoteada, en teoría, por sus arengas y escritos, y en 
práctica, por sus talones de hierro, por los Lenín y Mussolini y todos 
los aspirantes a sus laureles liberticidas fuera de línea. (NETTLAU, 
15/11/1930)208 

 
208 As juventudes contemporâneas de Nettlau depravadas e decadentes que cultuam a autoridade ao 
mesmo tempo que repudiam a liberdade não são uma massa homogênea. No mesmo trecho Nettlau 
fala sobre alguns jovens que tiveram mais afinidade com a liberdade. Mas, mais que isso, no parágrafo 
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A compreensão de Nettlau sobre projeto de sociedade não é condicionada a 

rótulos ou autoafirmações. Começaremos a análise pelo “ésta es atraída por el 

fascismo de derecha e izquierda”. O fascismo se apresenta em Nettlau com 

deslizando entre extremidades. O ir da direita para a esquerda é, por razões óbvias, 

a expressão da fluidez própria dos projetos políticos. O socialismo seria outro que 

estaria sujeito a tais deslizes, como socialismo autoritário e libertário; o liberalismo que 

saiu do status de revolucionário para ser utensílio da conservação burguesa. Todos 

estes projetos de sociedade não têm, por si só, propriedades que assegurariam certa 

fixidez. Por si só, no seu ímpeto próprio e isolado, os projetos de sociedade não diriam 

absolutamente nada sobre o seu carácter revolucionário ou reacionário. É nesse 

sentido que o fascismo poderia ser de direita e esquerda (deslizar nos extremos), 

assim como o socialismo, o liberalismo ou até o anarquismo. Isto não deve implicar 

em confusão intelectual de Nettlau, mas de locus intencionais para que enxertos se 

relacionem e assegurem, cada vez mais, certa a fixidez conceitual. 

A fluidez dos projetos de sociedade se deve à propriedade típica do horizonte 

conceitual de Nettlau. A fluidez do horizonte conceitual é propriedade sine qua non da 

sua compreensão libertária dos projetos de sociedade. Nettlau monta conceitos que 

se dispersam facilmente por vastos horizontes. A sua fluidez é proposital, pois a 

dispersão mais heterógena e individualizada seria garantia de liberdade. Se o 

anarquismo perdesse suas aberturas, seus locus, automaticamente, seria necessário 

a exclusão de alguns anarquismos e, consequentemente, a tolerância estaria 

desmontada. As propriedades conceituais forjadas por Nettlau possuem remissões 

políticas. Simultaneamente, por associação automática, todos seus conceitos 

precisariam obedecer a certa propriedade de dispersão. Nettlau foi doutor em 

linguagem e não cometeria uma infâmia tão vulgar de atribuir determinada 

propriedade somente à um conceito. Todos os seus conceitos estão em vasta abertura 

e poderiam deslizar entre extremos. 

Apenas para que o leitor tome ciência. O anarquismo autoritário seria o de 

Mackhno, Archinov e todo o grupo Dielo Truda que, após sua derrota durante a 

revolução russa, abandonaria os preceitos libertários. Archinov, pouco tempo depois, 

segundo Nettlau, tornar-se-ia um bolchevique assumido. Mackhno ainda continuaria 

 
seguinte do mesmo texto,  ele fala sobre as juventudes da China, Índia, Egito, Síria e Espanha como 
próximas das causas progressistas. 
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no horizonte do anarquismo, porém como um autoritário. Nettlau acredita que 

uniformizações em escala mundial se desdobrariam em autoritarismo. 

Um outro anarquismo autoritário se ascenderia na França em 1880, porém 

por suas incoerências. Inicialmente é preciso dizer que o anarquismo francês da 

década de 80 do século XIX perderia o contato com os anarquistas franceses do 

passado ou os que estariam vivos moravam em Genebra. Portanto, poucos seriam os 

anarquistas na França que estiveram em contato com os grandes nomes franceses 

da anarquia. Nesse sentido, surgiria um anarquismo que manipulava as ideias com 

um simplismo e inexperiência. Daí se desdobrou em um anarquismo que, segundo 

Nettlau:  

Sin embargo, sería una ingenuidad desconocer el hecho de que se 
manipulaban las ideas con una inexperiencia y con un simplicismo 
verdaderamente lamentables. Se despreciaba la evolución y se 
colocaba el objetivo en el principio: la anarquía realizada al minuto 
mediante un golpe de mano, como si se tratara de establecer una 
dictadura blanquista. La frase de Blanqui: “Si en un término de 
veinticuatro horas…”, impresionó a Kropotkin, mucho más tenía que 
impresionar a los recién llegados al campo anarquista. Quien expresa 
una duda o entrevé una evolución es un reaccinario, un idiota y un 
traidor. Así pensaban los blanquistas como un eco del recelo policiaco. 
El comunismo absoluto se confunde con el individualismo que prende 
profusamente lo que le place y que por su parte se identifica con el 
egoísmo, cualidad própria del individuo. La organización para el 
blanquista invertido es el colmo de los horrores, y si se agrupan estos 
anarquistas es para organizar la desorganización 
[...] Muchos de ellos no tienen ningún propósito de propagar ideas ni 
crear el impulso revolucionario colectivo; tratan únicamente de “vivir su 
vida” luchando o apartando los obstáculos como pueden o les 
conviene. Muchos de ellos, los mejores, perecen en este juego; los 
sucesores son generalmente rutinarios o bien quedan aislados y se 
apartan de la colectividad. 
Ello fue inevitable cierto tiempo. La anarquía parecían legitimarlo 
absolutamente todo, y los que llegaban a ella podían seguir creyéndolo 
asía y dar curso libre a sus instintos, viéndose con frecuencia 
admirados. Como procedían de medios disciplinados, la ausencia de 
coacción les llevó a exageraciones (NETTLAU, 06/06/1934)  

Despois deste período, os franceses conseguiriam uma pequena ascensão. 

O que primeiro contato dos franceses com o anarquismo209 durou de 1880 até 1891. 

Entre 1891 e 1894 haveria um período de ascensão no anarquismo que chegaria a 

influenciar a moral e alguns membros do socialismo autoritário. Porém o anarquismo 

francês, no começo de 1895, romperia com sua estratégia e, nas palavras de Nettlau: 

 
209 Após o esquecimento do anarquismo francês clássico. 
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Poniendo ante un auditorio la imagen más perfecta de la anarquía, 
haciendo la crítica más dura de la sociedad presente y apelando y 
lanzando fogosos llamamientos a la insurrección, sólo se 
impresionaba a los impresionables, mientras la masa – a la que faltaba 
ea la del consejo para hacer lo que ella misma se sentía capaz de 
llevar a cabo – permanecía indiferente. 
Los actos individuales no fueron más que en parte mínima agresiones 
directas a las instituciones políticas y sociales. Fueron agresiones la 
bomba de Vaillant arrojadas en plena sesión al Parlamento y la de 
Emile Henry. Quedó ésta cerca de las oficinas de la Campania minera 
de Carmaux en días de huelga y estalló en la Comisaria policíaca. 
Los actos restantes fueron protestas contra la crueldad de la policía y 
de los Tribunales por malos tratos a los anarquistas en primero de 
mayo de 1891 (Ravachol en 1892), y la serie que siguió a la ejecución 
de Vaillant, que no hizo daño a nadie, aparte algunas pequeñeces 
(Henry y Caserio). Faltaba en estos actos su referencia a actividades 
colectivas. Por lo demás, si descontamos algunas manifestaciones de 
los sin trabajo y contra casas de comercio que trataban 
desconsideradamente a sus empleados, la acción social violenta en 
París, por lo menos después de 1871, queda reducida a nada. 
(NETTLAU 06/06/1934) 

Por fim, o anarquismo francês se entregaria ao sindicalismo ditatorial. Uma 

das figuras emblemáticas do sindicalismo francês é Pelloutier: colaborou com a 

ascensão do anarquismo no entre 1891-94 na França. A concepção de Pelloutier 

prevaleceu na C.G.T até 1900, ano de sua morte. Após isso: 

Al morir Pelloutier, deja de ser el sindicalismo francés un factor 
relativamente libertario. Pelloutier hizo que lo fuera, al menos 
exteriormente de 1895 a 1900. Con Pouget y Griffuelthes galopa el 
sindicalismo hacia el poder exclusivo y la dictadura sindical. Con 
Jouhaux triunfa la burocracia y la adaptación. (NETTLAU, 06/06/1934) 

Este seria o anarquismo autoritário motivado por incoerências entre teoria e 

prática. A falta de conhecimento do passado anarquista e as simplificações de alguns 

grupos levariam elas à um egoísmo. Ou seja, por mais que alguns franceses se auto 

denominassem como anarquistas, por mais que eles se achassem mais anarquistas 

que outros, por mais que eles discutissem alguns anarquistas, Nettlau não os via como 

anarquistas: “Se vivió teoricamente el anarquismo, pero em la práctica lo que se vivió 

fué muchas veces el egoísmo” (NETTLAU, 06/06/1934). Poder-se-ia pensar numa 

necessidade de correspondência entre o prático e o teórico para se consolidar como 

anarquista.  

Neste sentido, Nettlau utiliza como um dos critérios para determinar o carácter 

do projeto de sociedade a prática. Não se trata simplesmente, como o anarquismo 

francês havia feito, de desejar o anarquismo (ou qualquer outro projeto de sociedade) 
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seria preciso que suas práticas correspondam com a teoria210. Os franceses 

reivindicaram o anarquismo como ideal de vida, porém não conseguiram remeter seu 

ideal às práticas. Aparentemente, a falta de articulação entre teoria e prática foi 

motivada pelo “simplismo e inexperiência”. O anarquismo francês pretendia manter a 

articulação entre teoria e prática, porém pecaria na forma como a realizou211. 

O anarquismo francês remete à uma propriedade da compreensão de Nettlau 

sobre projetos de sociedade. Se os projetos de sociedade seriam fluídos por causa 

da propriedade inerente aos conceitos de Nettlau, intensifica-se a fluidez pela 

necessidade de correspondência entre teoria e prática. Um projeto de sociedade 

poderia, para Nettlau, deslizar entre extremos sem muito atrito. O caso do anarquismo 

francês remete à uma das relações necessárias para a dispersão dos projetos de 

sociedade em Nettlau. A demarcação em um campo distinto ao defendido por Nettlau 

do anarquismo francês por sua falta de correspondência entre teoria e prática 

evidencia a importância desta correspondência para a demarcação dos projetos de 

sociedade. Portanto, a intensidade da fluidez dos projetos de sociedade estaria 

associada a correspondência entre teoria e prática. E a correspondência estaria 

associada ao potencial de dispersão do projeto de sociedade. 

As grandes identidades do terreno político são utilizadas por Nettlau. Percebe-

se o uso das identidades na seguinte parte do nosso trecho em relevo: “El fascismo 

de derecha e izquierda; con esto ella se cree revolucionaria, es decir, confunde con 

una desenvoltura absoluta revolución y reacción, cree marchar hacia delante y va 

hacia atrás.”. Três grandes campos de oposição são citados neste pequeno recorte: 

1 - direita e esquerda e 2 – revolução e reação. O primeiro campo de oposição é o 

 
210 É preciso sentir o paradoxo. Nettlau acusa os franceses por não conseguirem relacionar a prática 
com os anseios. Para isto, como fonte da sua afirmação, Nettlau utiliza o comportamento francês de 
“colocar o objetivo no princípio” para endossar o egoísmo autoritário dos franceses. Ao que tudo indica, 
o que Nettlau está exigindo é a necessidade da compreensão de militância com paradoxos, aberturas 
e flexível. A carência destes elementos poderia ser um sintoma de autoritarismo 
211 Nettlau não limitou o anarquismo francês ao egoísmo autoritário. A ausência de continuidade no 
movimento produziria uma atmosfera doente no anarquismo francês, porém, simultaneamente, 
produziu um fenômeno como um individualismo que lida com o comunismo e o egoísmo que teve como 
porta voz o semanário “L’anarchie”, fundado por Albert Libertad. Este individualismo produziu um tipo 
de propaganda à margem expressa pelo naturismo, vegetarianismo, esperantismo, selvagismo e 
antimilitarismo. Porém, na mesma França, houve o anarquismo que seria belo de Emilie Armand, que 
fez um esforço notável para reunir tolstoianos, individualistas e experimentalistas e outros convencidos 
da associação voluntária.  
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menos utilizado por Nettlau, será feita uma análise breve dele. O outro campo de 

oposição é extensamente trabalhado por Nettlau. 

O primeiro grande campo de oposição entre projetos é o da direita e esquerda. 

Trata-se do campo de oposição menos falado por Nettlau, por conseguinte, o que a 

estabilidade das considerações aqui feitas estão sob maior suspeitas. Como já se 

mostrou acima, este campo que não assegura fixidez dos projetos de sociedade. A 

direita e esquerda aparece, no parágrafo em relevo, como ambos acolhendo o 

fascismo. Como se mostrou acima, não é uma característica única do fascismo esta 

variação, o socialismo, em Nettlau, poderia, facilmente, deslizar nos dois extremos. É 

a propriedade do terreno “direita X esquerda” que reserva espaço, nos seus dois 

extremos, tanto para o fascismo como para o socialismo212. As fronteiras deste campo 

de oposição se configurariam a partir estritamente de programas. Programas de 

organização da sociedade desarticulados de outros horizontes pertencentes a vida 

humana, são linhas. Aparentemente, os programas são considerados por Nettlau 

como esvaziados de valores, como, puramente, linhas que normatizariam a vida. O 

campo de oposição “direita e esquerda”, pela leitura de Nettlau, não ditaria a vida 

cotidiana, a relação interindividual. Portanto, é o campo de oposição mais sujeito a 

fluidez por estar restrito aos programas. 

O segundo campo de oposição para projetos de sociedade é amplamente 

trabalhado por Nettlau e ocupa espaço importante em seus trabalhos. A revolução e 

a reação seriam horizontes diversificado da direita e esquerda. Nettlau apresenta uma 

pista de como ele pensa estes dois pontos de um campo de oposição: um marcharia 

para frente e outro para trás. Estes dois pontos remetem a outros dois conceitos que 

ocupam espaço privilegiado na obra de Nettlau: progresso e conservação. Portanto, 

a apresentação da compreensão de revolução e reação será associada aos conceitos 

de progresso e conservação. Discutir-se-á cada um destes conceitos a seguir. 

A revolução possui uma fluidez tão grande como a esquerda. No jogo de 

oposição, o conceito de revolução foi apresentado com a fluidez atenuada, em 

oposição à reação. Como um sistema que se opõe a reação, o sentido de revolução 

possui regras de dispersão muito mais rígidas. Porém Nettlau falava em revolução na 

Rússia em 1917 e considerou o sistema lá implementado como fascista. O liberalismo 

 
212 Não se pode confundir fascismo de direita e esquerda com dar à mesma fluidez ao Mussolini. 
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revolucionário do século XVIII. O “revolucionário” foi usado por Nettlau para se referir 

à um amplo leque de tendências, o que o aproxima do conceito de “esquerda”. A 

proximidade, embora de ampla dispersão, talvez até maior que a esquerda, não é 

possível com a direita. Esta propriedade do conceito de revolução se manifesta na 

sua oposição ao conceito de reação. Ou seja, a revolução, parcial ou integralmente, 

relacionar-se-ia à destruição do sistema de autoridade. Infere-se que uma força pode 

ser revolucionária e, ao mesmo tempo, não abalar todo o sistema de autoridade. De 

qualquer forma, isto qualificaria a revolução como o oposto à reação. 

No jogo de remissões a revolução estaria relacionada à progresso e reação à 

conservação. O parágrafo usado há uma passagem que Nettlau afirma: creem 

marchar para frente enquanto marcham para trás. Este marchar para frente se trata 

de uma alegoria com o progresso. O primeiro passo a ser dado é não confundir 

revolução com progresso. Embora a revolução, para Nettlau, estivesse atrelada ao 

progresso e o progresso pudesse desdobrar em alguma revolução, não se trata de 

uma relação obrigatória. Um cientista, materializando a ressalva, poderia produzir algo 

que corroborasse com o progresso e não ter a menor vocação revolucionária. De 

qualquer forma, uma revolução, no sentido acima, requisitaria um progresso em algum 

horizonte da vida. Portanto, são conceitos amigos e inimigos dos mesmos inimigos. O 

progresso está para a revolução assim como conservação está para reação. Por este 

motivo, será emulado o campo de oposição progresso e conservação. 

O Progresso e conservação são forças relacionadas ao movimento de 

evolução. Seriam forças motrizes que agem nos horizontes da vida e colocam as 

coisas em movimento. A chave para este debate é o evolucionismo social. Neste 

sentido o progresso aceleraria a evolução, enquanto as forças conservadoras 

serviriam para desacelerar. Nettlau não explicita sua noção de evolução, apenas deixa 

as remissões ao Darwin. Como não foi possível consultar a obra de Darwin, buscou-

se os escritos de Foucault sobre o que seria a evolução para Darwin: 

No século XIX, o tema evolucionista se refere menos à constituição do 
quadro contínuo das espécies do que à descrição de grupos 
descontínuos e à análise das modalidades de interação entre um 
organismo, cujos elementos são solidários, e um meio que lhe oferece 
suas condições reais de vida. (FOUCAULT, p. 41) 

Para Foucault, no século XIX, o tema evolucionista perderia a linearidade. 

Evolução, em Darwin, não seria um progresso contínuo, cujos elementos estariam em 
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constante aperfeiçoamento. Estas alterações que ocorrem no sentido do 

aprimoramento do organismo seria somente um dos lados da evolução. Por outro 

lado, as espécies poderiam ter evoluções que retrocederiam seus organismos. Ou, 

por um terceiro lado, as espécies poderiam simplesmente se conservarem. Mas o 

mais importante desta compreensão é que não haveria um quadro contínuo, ou seja, 

se em determinado momento uma espécie estivesse em aperfeiçoamento, nada 

poderia assegurar a manutenção eterna do aperfeiçoamento. A mesma regra valeria 

para o retrocesso ou a conservação. O que Foucault está evidenciando é que o 

descontínuo tomaria conta da linha evolutiva no século XIX. Ou seja, enquanto, por 

um determinado momento, poder-se-ia falar em aperfeiçoamento da espécie, em um 

instante seguinte o panorama poderia ser alterado e o aperfeiçoamento se tornaria 

um retrocesso. Assim o jogo evolutivo se constituiria, num quadro marcado pela 

descontinuidade. A valoração da evolução se subordinaria a interação entre o meio e 

ambiente. Esta seria a segunda parte do tema evolucionista no século XIX que 

Foucault aponta.  

Segundo o Foucault, a evolução, no século XIX, tratar-se-ia, em parte, de uma 

interação entre organismos e o meio. A priori, esta interação, segundo Foucault, não 

estaria restrita à uma única modalidade, mas se poderia falar em uma diversidade de 

modalidades na interação. Insto implicaria dizer em uma multiplicidade de interações 

entre organismos e meio. Neste sentido, a própria modalidade de interação poderia 

ser alterada. É na interação entre meio e organismo que seria definido o progresso ou 

retrocesso da evolução. Sendo assim, evolução não teria valor pré-definido, seu 

horizonte estaria restrito à interação entre meio e organismo e suas descontinuidades. 

Portanto, não se pode falar em um progresso inerente ao tema evolucionista, no 

século XIX, mas de uma evolução que se constituí na descontinuidade do quadro 

evolutivo e na diversidade de interações entre organismo e meio. 

Nettlau se filia à compreensão de Darwin sobre evolução213. Nettlau o elogia 

sempre que é permitido e coloca Darwin como um cientista de primeira grandeza ao 

dizer: 

 
213 O tema evolucionista é muito amplo e ocupou um amplo espaço nos debates científicos desde o XIX 
até à época de Nettlau o debate estava em efervescência. Não foi possível caminhar pela amplitude do 
tema. A afirmação da relação Nettlau e Darwin é instável, pois o evolucionismo se alterou muito do 
século XIX para o XX – época que Nettlau escreve na LRB. Sabe-se que Nettlau acompanhava a 
discussão sobre o tema e pode ter tido críticas em relação à Darwin. Isto tudo escaparia ao proposito 
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historia natural renovada por Darwin y su grupo de investigadores, al 
principio de la evolución que se difundió en todas las ciencias 
entonces, pusieron en derrota a la metafísica, el doctrinarismo, la 
llamada ciencia inmóvil, puramente descriptiva, y originaron un bien 
inmenso, reemplazando en todas partes el dogma, la autoridad, la 
estabilidad o más bien el estancamiento (NETTLAU, 01/05/1928) 

Sem a compreensão de Darwin, seria impossível compreender a organização 

dos projetos de sociedade em Nettlau214. Os desdobramentos promovidos por Darwin 

e seu evolucionismo fez com que Nettlau adotasse sua ciência natural como 

orientativa para sua produção. O jogo em que Nettlau insere os projetos de sociedade 

teria como regra as teorias de Darwin. O que se objetivaria nos projetos de sociedade 

seria a evolução da sociedade. Sendo a primeira evolução o da constituição da 

sociedade, Nettlau acreditava que o momento seria de um re-ordenamento, uma 

alteração significativa da sociedade, uma evolução que alteraria radicalmente a 

sociedade, uma revolução. O que estaria em jogo seria o quão próximo a interação 

entre o meio e o organismo está próximo da nova evolução. Uma evolução no sentido 

do aperfeiçoamento só seria possível se a interação organismo e meio estivesse em 

movimento. 

As forças do progresso e da conservação se colocariam na disputa sobre a 

velocidade do movimento e, consequentemente, da evolução da sociedade. Assim se 

forjaria o campo de oposição entre progresso e conservação que emulamos 

anteriormente. Diferente dos outros campos, o progresso e a conservação não seriam 

pontos exclusivos para as tendências políticas, mas possuem uma infinidade muito 

maior de elementos que perpassam e lhe ocupam. Sua amplitude é maior que as dos 

outros campos analisados até aqui, pois estaria na ciência, na arte, na vida como um 

todo. Esta singularidade específica dada a este campo de oposição permite que 

Nettlau analise a sociedade por um outro caminho que os das simples estruturas 

políticas e econômicas. Pois aquilo que tem potencial motriz não residiria somente na 

política, mas emana de qualquer horizonte da vida. Analisar-se-á o que seria as duas 

forças abaixo.  

 
da pesquisa e, portanto, não foi possível dar a digna atenção. A discussão é fixada temporariamente 
na filiação de Nettlau à Darwin pelas várias passagens apologéticas ao Darwin e à forma que ele trata 
o tema evolucionista.  
214 O tão citado por Nettlau Spencer faz um movimento semelhante, entretanto Nettlau não parece ter 
certas afinidades com uma noção de progresso inerente, ou um fatalismo.  
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A análise sobre o campo de oposição entre progresso e conservação precisa 

ser momentaneamente pausada para se pôr em relevo o movimento arqueológico de 

Nettlau215. A abertura do campo de oposição entre progresso e conservação para a 

atuação de outros horizontes da vida se desdobra na ampliação dos horizontes de 

militância. Os horizontes econômico e político não canalizariam o potencial de romper 

com o ordenamento social vigente. Trata-se de um movimento de descentralização 

da fonte de força motriz. Neste sentido, aquele que parte dos mais diversos horizontes 

da vida seria capaz de dar movimento ao estado de coisas. Neste sentido, o artista, o 

cientista e campo onde atuam, por exemplo, nivelar-se-iam com os outros horizontes 

tão enfatizados pela militância. Este movimento merece lugar privilegiado. 

O nivelamento do horizonte político e econômico com os demais horizontes 

da vida estende a militância para toda a vida cotidiana. De início, é preciso evidenciar 

que é no ritmo deste movimento que Nettlau se opõe mais radicalmente ao 

sindicalismo revolucionário. Em Nettlau, a revolução não poderia se reduzir a 

aplicabilidade da liberdade econômica, nem sob o prisma mais radical216. Nem o 

sindicalismo  libertário não conseguiria contemplar todas as necessidades da vida217. 

O segundo grande desdobramento é a possibilidade de dedicar a militância ao 

horizonte artístico, por exemplo. Os ateneus de Madri e Barcelona seriam 

desdobramentos deste movimento arquitetônico, por exemplo. Dois seriam os 

desdobramentos principais desta configuração do campo de oposição progressista e 

conservador: 1 – a impossibilidade de restringir a militância ao terreno econômico e 

político e; 2 – ampliação da militância para a vida cotidiana. Os desdobramentos é o 

que motivou a pesquisa. 

Voltando a análise do campo de oposição progresso e conservação de 

Nettlau, o progresso seria um conjunto de diversas forças que aperfeiçoariam a 

evolução. Como mencionado acima, o progresso só pode ser estabelecido 

arbitrariamente pela forma como se valorará determinada evolução. Apresentaremos 

 
215 O Ecrassons l’infame de Voltaire talvez seja o que inaugura este movimento arqueológico 
endossado por Nettlau. 
216 Será tratado com a digna estensão posteriormente, por enquanto fica só o exemplo. 
217 Nettlau via no sindicalismo só mais uma das formas de racionalização: “semejante sociedad 
sindicalizada sea capaz de funcionar técnicamente. Después de todo, no sería más que una 
racionalización de la sociedad presente: eliminación de los engranajes inútiles, Estado y. burguesía, 
perfección de la eficacia del trabajo, colaboración armónica de factores hoy opuestos, trabajo y técnica, 
acción manual e intelectual. Sería una mecanización universal, una inmensa serie de arreglos prácticos 
que no se diferenciaría grandemente de un socialismo de estado generalizado” (NETTLAU, 15/06/1931) 
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como Nettlau compreende o progresso e, posteriormente, será comentado seu 

posicionamento. 

Una de las vías es el progreso especializando por divisiones o 
partes: investigaciones y perfecciona; mientas que poco a poco 
dieron a las ramas todas de las actividades humanas una 
perfección relativamente considerable. Ciencia, técnica, arte, 
etc., tienen su proceso histórico aparte aunque no sin 
interdependencia y con períodos favorables de expansión y de 
renacimiento general como de parada y perversión común. 
Examinando estos orígenes y desarrollos graduales hallamos 
por doquier estos factores esenciales: influencia favorable ajena 
al medio, trabajo de colectividades que establecen alguna base 
relativamente sólida y esfuerzo saliente del individuo y grupos 
que saben ir camino adelante, que saben comprender las 
novedades y que con frecuencia arrastran a la colectividad toda. 
Existe la mayor interdependencia entre estos factores y todos 
son indispensables. Del grado respectivo de colaboración 
dependen las dimensiones, la intensidad y la rapidez del 
progreso. Creo que el mecanismo de lo que se llama sociedad 
futura no será muy diferente. En el ambiente más favorable nada 
crecerá accidentalmente, nada crecerá sin esfuerzo. Habrá 
progreso cuando una colectividad animosa establezca bases 
sólidas y cuando por efecto de aquellas condiciones favorables 
puedan desarrollarse y expansionarse en esfuerzo útil al 
conjunto social. (NETTLAU, 01/11/1935) 

Nettlau acreditava que o progresso fosse objetivo, mesmo que refém de certa 

valoração. A objetividade do progresso, segundo Nettlau, seria seu potencial de 

aperfeiçoamento das atividades humanas.  Esta fixação é feita de forma arbitrária, a 

prerrogativa que o permitiria tal conclusão seria o seu humanismo. Excluindo certas 

discussões ontológicas, o que Nettlau está colocando como objetivo é algo em aberto. 

O aperfeiçoamento humano não diz respeito à uma tendência política em específico 

ou a determinado sistema econômico. A objetividade do progresso é o que 

asseguraria um “marchar para frente” sem se lançar em exclusivismos. Neste sentido, 

seria preciso avaliar o quão uma determinada evolução aperfeiçoaria uma atividade 

humana para se afirmar o quão progressista é a evolução.  

A objetividade do progresso se manifestaria nos fatores que produziriam 

progresso. Nettlau nos diz quais são: 1 – influência favorável alheia ao meio; 2 – 

trabalho de coletividades que estabelece uma base sólida e; 3 – esforço saliente de 

indivíduo ou grupo que sabe caminhar adiante. Em resumo, seria preciso de boas 

referências, uma base sólida para orientar boas ações e, por fim, uma intensa 

dedicação à causa. Cabe mencionar como Nettlau produz suas conclusões, que seria 
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por uma tentativa de analisar o que ele chama de todos os lados. Nesse sentido, o 

que ele estaria evidenciando como fatores objetivos que permitem o progresso seriam 

constituídos na comparação histórica e não por uma idealidade a priori. Os fatores 

que assegurariam o progresso, como todos os conceitos de Nettlau, estariam em 

abertos. Novamente, os fatores de progresso não necessitariam ao menos estar 

relacionados ao horizonte político para permitirem o movimento para frente. A 

objetividade dos fatores do progresso seria ampla e múltipla. 

O ritmo do progresso não é necessariamente único, pelo contrário, mantém-

se em aberto para oscilações internas. O resultado da expansão do horizonte de 

atuação da força progressiva é a oscilação interna do ritmo do progresso. Nettlau 

explica isto: 

El ritmo del progreso de las evoluciones históricas, de la mentalidad 
de las masas, de las disposiciones de los partidos avanzados y de la 
elaboración de las ideas que inspiran los espíritus más enérgicos de 
la vanguardia, ese ritmo mencionados que marchan más rápida o más 
lentamente, tan pronto unos como otros. En los casos muy raros en 
que esos factores de ritmos tan diversos se aproximan, entonces algún 
impulso animoso basta para echar un puente sobre los últimos 
obstáculos, y se realiza una revolución fértil, verdaderamente 
progresiva, se da un gran paso hacía adelante. Pero es muy raro 
(NETTLAU, 01/05/1924)  

Os diversos horizontes de atuação da força progressiva marcham em ritmo 

próprio. Nettlau demonstra mais especificamente os horizontes em que o progresso 

agiria que são: 1 – evoluções históricas; 2 – mentalidade das massas; 3 – disposições 

dos partidos avançados; 4 – elaboração das ideias que inspiram os espíritos mais 

enérgicos da vanguarda. As evoluções históricas possuiriam ritmos próprio por, em 

certo sentido, acontecerem espontaneamente, como um acaso que independe dos 

estímulos da força progressiva. Os outros três estariam associados aos fatores de 

progresso. Eles que produziriam os fatores necessários para os grandes progressos 

que alterariam o ordenamento vigente em uma revolução. Embora a revolução só se 

tornaria possível se os ritmos de cada horizonte estivessem coordenados218, a 

independência de cada horizonte seria mantida. Porém acontecimentos produzidos 

 
218 Aqui seria uma outra explicação do que seria a ditadura invisível ou levedura pensada por Bakunin 
e endossada por Nettlau, a coordenação invisível dos fatores de progresso visando a unidade de ritmos 
que produziria a revolução fértil. Seria uma ditadura, pois produz unidade. Seria invisível por dar 
unidade apenas ao ritmo. Materialmente, uma coordenação entre o ritmo das vanguardas com as 
massas, como aqueles que criam pontes entre a produção científica mais avançada e a grande massa 
embrutecida: a LRB. 
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pela convergência de ritmos são raros. A história mostraria para Nettlau que as 

sociedades permitem que seus horizontes estejam em movimento simultâneos e em 

ritmos distintos. 

Os bens do progresso poderiam perder seu potencial motriz. O cerceamento 

do potencial motriz dos bens do progresso é o que faz Nettlau exigir uma base sólida 

como fator de progresso. A base sólida não seria uma remissão à um cerceamento 

da multiplicidade, pelo contrário, seria aquilo que asseguraria a diversidade, o 

progresso em si. A guerra entre o estático e o movimento não se traduz em confrontos 

diretos, a batalha se faz de forma sutil por seduçãos e persuasões219. Portanto um 

bem do progresso poderia ser capturado. Nettlau diz: 

Las ventajas de la humanización inicial fueron escamoteadas y 
monopolizadas hasta hoy por los eternos dictadores, secundados por 
la inmensa mayoría de sus víctimas domesticadas e inconscientes, 
que integran lo que se llama reacción y que el progreso no ha podido 
invalidar. 
La reacción es, como el microbio, germen de enfermedades. Un 
cuerpo robusto y vigoroso puede neutralizar y eliminar las causas del 
mal, y en cambio se hacen dueñas de un organismo débil. La reacción 
es como una millonada de gusanos y roedores que espían en el 
subsuelo para aprovechar nuestros descuidos y destruirnos se 
retardamos la defensa. 
Nada tan huidizo y fugaz en las edades históricas como los momentos 
de verdadero progreso. Al parecer, la felicidad humana atrajo siempre 
el instinto de roedores y microbios de la reacción, que se apresuraron 
a invadir esas zonas progresivas del mundo para malograr las mejores 

realidades (NETTLAU, 15/09/1933) 

A base sólida seria o escudo que resistiria aos ataques da reação. Como 

Nettlau evidencia, a reação tem um carácter altamente tóxico. Um descuido do corpo 

progressista no sistema defensivo resultaria na sua intoxicação. A base sólida seria o 

que evitaria que a reação tomasse conta dos bens produzidos pelo progresso 

expelindo os invasores do seu terreno. Os desdobramentos da intoxicação da reação 

nos bens do progresso seria sua perda do lastro humano, ou seja, ele perderia sua 

força motriz que empurraria a sociedade adiante. A base sólida não evitaria as 

invasões da reação, mas as neutralizariam e não permitiriam que o bem do progresso 

fosse pervertido para fins de monopólios, ditaduras, restrições, crueldade e afins. 

Aqui já se torna possível encerrar a discussão sobre como se configura o 

progresso em Nettlau. Posteriormente será apresentado mais sobre o progresso, 

 
219 O fim do capítulo apresentará com mais extensão o comportamento desta batalha. 
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principalmente, sobre a relação progresso e anarquismo. Por aqui, para esclarecer 

sobre a compreensão de Nettlau sobre projetos de sociedade, analisou-se o 

satisfatório. 

A conservação seria, em Nettlau, um comportamento natural intoxicado. A 

reação e conservação ou as configurações autoritárias serão apresentadas mais 

adiante no capítulo. Aparecerá aqui o mínimo necessário para compreender o jogo de 

oposição. Este mínimo se trataria da origem e comportamento da conservação. 

Nettlau diz: 

factor pesa fuertemente em la vida de los hombres y de las cosas: es 
la vis inertia, la rutina, el status quo, el espíritu conservador que se 
limita a la auto-defensa, que está contento de ser protegido, de que le 
dejen en paz también. Este tercer factor me parece una adulteración 
del estado muy natural de descanso, de equilibrio que cada organismo 
se esfuerza en establecer entre sus manifestaciones de libertad y las 
de solidaridad; una adulteración de este sentimiento natural por la 
autoridad reinante que pervierte todos los sentimientos, que de la 
libertad hace lo arbitrario, la tiranía, y de la solidaridad la dependencia, 
la sumisión (NETTLAU, 01/08/1926) 

O descanso e equilíbrio pervertidos agiriam como forças estacionárias. A força 

conservadora deve se relacionar com o reacionário para compreendermos Nettlau. O 

primeiro indício da necessidade da relação é quando Nettlau a coloca como uma 

adulteração de um estado natural, uma perversão de algo. Como mencionado acima, 

aquilo que se comporta como um micróbio invasivo é a reação. Portanto, o estado 

natural de descanso e equilíbrio, quando pervertidos pela reação, tornar-se-iam 

conservação. Se a relação é desfeita, o conservador deixa de ser uma força e se 

tornaria um espírito que se limitaria a auto-defesa e a paz. Nettlau percebe este 

nuance do conservadorismo e insere Edmund Burke como um libertário que atacaria 

o Estado. 

No campo de oposição entre o progressismo e conservação, o eugenismo de 

Max Nettlau se coloca em cena. Se no campo de oposição entre direita e esquerda a 

fluidez estava em seu auge, no campo de oposição entre progressismo e conservação 

a cadência da dispersão é coordenada por uma noção eugenista. A fortiori, a 

conservação seria tratada como o mal220 por Nettlau. Mesclada com a eugenia, a 

 
220 Não se trata de um maniqueísmo. Nettlau, em várias passagens criticou o “preto e branco” de alguns 
projetos. Objetivamente, a multiplicidade é marcante em Nettlau. Será apresentado mais da 
multiplicidade e dos nuances mais ao fim do capítulo. 
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máxima anarquista do poder corrompe, manifesta-se em Nettlau como “o mal 

corrompe”. Nesse sentido, a coordenação deste campo se daria no sentido de todos 

os produtos do progresso estariam sujeitos à malemolência da reação. O caminho 

inverso seria impossível, ou seja, a conservação não produziria bens que poderiam 

ser aproveitados de maneira progressista. Percebe-se isto no trecho seguinte: 

Diré que esas revoluciones, productos de la miseria y penetradas de 
autoritarismo, estarían tan lejos de nuestra idea de una revolución 
como todo lo que sucedió en estos últimos años, y durante y después 
de ella estaríamos frente al mismo problema que hasta aquí: 
absorberían aún una parte de nuestras fuerzas, nos rechazarían luego 
y la corriente libertaria seria más débil todavía. No ganaríamos nada y 
en cambio habríamos experimentado nuevas pérdidas. (NETTLAU, 
01/05/1924) 

A coordenação da eugenia neste terreno é tão ampla que uma atmosfera 

enferma favoreceria somente perversões. Neste sentido, diferente de um discurso 

muito recorrente no terreno político, Nettlau não acreditava que as crises e a 

massificação da miséria produziriam uma atmosfera que favoreceria grandes 

progressos. O progresso somente seria capaz de alterar o ordenamento social se 

fosse produzido em meio salubre. Para Nettlau, “la miseria, a su vez, favorece la 

mentalidad propria e la desesperación, de que se vale el fascismo para entronizarse” 

(NETTLAU, 09/11/1934). O “mal produz o mal” é uma dedução compreensível para 

aquele que vê uma revolução que emplacaria o chamado fascismo de esquerda na 

Rússia acontecer durante a primeira guerra mundial e que vê a ascensão de regimes 

fascistas de direita se erguerem por vários países da Europa. A mentalidade fascista 

e reacionária, diferente do que alguns apostariam, para Nettlau, entronizar-se-ia mais 

facilmente no ambiente miserável221.  

O jogo que concorre conservação e progressismo possuiria regras 

desproporcionais para a progresso. Quando Nettlau afirma que a miséria é terreno 

fértil para o fascismo, ele afirma que o contexto insalubre produz enfermidades. 

Quando ele diz que os produtos da miséria e do autoritarismo possuem um potencial 

de intoxicar os esforços revolucionários, ele evidencia esta desproporcionalidade. Os 

produtos do progresso podem se perverter e agir a serviço da conservação222. Os 

 
221 A visão de Nettlau não é purista - diferente do que o leitor pode estar imaginando agora. O fim 
deste capítulo evidenciará como Nettlau odiava a confusão entre santos e anarquistas. 
222 O liberalismo, como dito no primeiro capítulo, seria efeito disto (Ver: NETTLAU. Enseñanzas de 
1914). 
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produtos da conservação intoxicariam mais o progresso. Para exemplificar, não 

haveria possibilidade de um militarismo223 progressista224. Se os progressistas 

ousassem valorar o militarismo, ou o militarismo se transmutaria ou os revolucionários 

se corromperiam. Com a reação é diferente, pois ela conseguiria perverter até mesmo 

o anarquismo, como seria o caso de Nestor Mackhno após sua derrota e a publicação 

da plataforma. O progresso necessitaria de uma base sólida, enquanto a conservação, 

por si, já produziria o mal. Esta seria a desproporcionalidade das regras de jogo do 

campo de oposição “progresso X conservação”. 

Como demonstrado, todas as grandes identidades ou campos de oposição 

são, em Nettlau, passíveis de flexibilização. A esquerda, o progressista e o 

revolucionário não seriam capazes de ditar o que norteiam a prática política. Se a 

esquerda poderia ser ocupada pelo fascismo, a revolução poderia desembocar em 

regimes que são combatidos por Nettlau e o progresso intoxicado pela reação, os 

projetos de sociedade se isolariam e não se poderia produzir nenhum diagnóstico 

comparativo sobre a matriz do projeto. Nettlau não fez este tipo de conclusão por não 

acreditar que os projetos políticos deveriam ser pensados assim. Embora todas estas 

noções e a auto-afirmação contribuem para uma compreensão mais precisa dos 

projetos de sociedade, não é este o caminho de Nettlau para analisar os projetos de 

sociedade. 

Primeira passagem: “Es claro como la luz que el mal social tiene raíces 

intelectuales y éticas puestas al descubierto reiteradamente, y es claro también que 

los remedios han de operar en todo el frente, en el frente intelectual, ético y material.” 

(NETTLAU, 30/08/1935). 

Segunda passagem:  

Las dos tendencias se manifestaron ya mucho antes. Por un lado los 
rebeldes, los agitadores populares, los que propagan la revaloración 
ética; por otro lado los autores de utopías sociales, muy satisfechos al 
atribuir su realización a un buen monarca, a varones sabios y 
virtuosas, a una Constitución democrática, etc. Los primeros 
comprendieron la necesidad de luchar para emanciparse; los 
segundos se dedicaron sobre todo a perfeccionar el arte de gobernar. 
El socialismo de esfuerzo individual y colectivo del siglo XVIII vió surgir 
contra él a nuevos utopistas económicos: sobre todo vió surgir a Marx. 

 
223 O exemplo é uma suposição da própria pesquisa. A diferença entre militarismo e um grupo que 
pega em armas para um objetivo comum se faz necessário para compreender o exemplo. 
224 Um militarismo de esquerda seria plausível.  
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Este profetizó la manera de llegar al socialismo deslizándose sobre 
olas evolutivas que eran de su propia invención, una pura hipótesis, 
convirtiéndose en inútiles los valores éticos. Por lo que respecta a hoy, 
un enorme aparato orgánico administrativo, lazo más o menos 
obligatorio, si no legalizado, une los trabajadores socialistas a los 
partidos a densas organizaciones, a núcleos más o menos estatales. 
(NETTLAU, 11/10/1935) 

Terceira passagem: “estamos en oportunidad de afirmar, mediante 

pensamiento y conducta, intelecto y ética, el ideal humano y de libertad, ideal que nos 

es tan grato y que apenas oyen formular los hombres con claridad y sin prevenciones” 

(NETTLAU, 18/10/1935). 

Quarta passagem: 

Las necesidades del tiempo presente se condensan en estos dos 
valores: inteligencia y ética. La renovación económica no presentad 
dificultarles desde el momento en que las voluntades libertarias se 
dibujan con claridad. […] La economía social de los libertarios sabrá 
dar a la máquina todas sus formas descentralizadoras que se 
requieran. El factor económico tiende a decrecer a medida que se 
manifiestan los valores éticos humanos (NETTLAU, 11/10/1935) 

Quinta passagem: 

Procede el mal de un hecho que consiste en la debilidad de la causa 
del progreso en este tiempo. Quedó debilitada, así lo creo al menos, 
por la reducción de las indispensables bases éticas. Además quedó 
disminuida por el error creer en organizaciones y sistemas ya en vigor 
y que se consideran como adquisiciones definitivas. (NETTLAU, 
01/11/1935) 

A apresentação das cinco passagens pretende pôr o leitor em contato com 

passagens estratégicas de Nettlau que articulam os projetos de sociedade com a 

ética. Não será realizada uma análise de cada parágrafo, mas de pontos específicos 

que remetem a compreensão de projetos de sociedade de Nettlau. Como afirmado 

acima, Nettlau não expôs trabalhos exclusivamente sobre ética ou compreensão de 

projetos de sociedade na LRB. O trabalho desta pesquisa é a de somar inferências 

sustentadas por fragmentos espalhados. A maior dificuldade é promover inferências 

convincentes, que não se perdem em certa languidez. Colocar o leitor com o máximo 

possível de passagens relevantes é uma estratégia adotada pela dissertação. O caso 

da ética em Nettlau merece mais cautela por não ser algo extensivamente trabalhado 

pelo autor. Com estas passagens se espera corresponder aos anseios de veracidade 

do leitor sobre a relação projeto de sociedade e ética de Nettlau com o auxílio de um 

conjunto de passagens que exponha qualitativamente a relação. 
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 Nettlau cria um feixe de relações que envolve conduta, ética e liberdade. 

Trata-se de um feixe que, no anarquismo, relacionar-se-ia com um segundo, que seria 

o da inteligência, intelecto, ideal humano, porém não estamos, por enquanto, falando 

de anarquismo, mas da ética e de projetos de sociedade como um todo. Ética, em 

Nettlau, estaria em contínua relação com a conduta e a liberdade225. O conjunto 

conduta, ética e liberdade, que se configura como um feixe de relação, comporta-se 

como um quadro evolutivo, cujo fim seria uma prática orientada por um valor produzida 

pelas potencialidades humanas plenamente desenvolvidas.  Na terceira passagem, a 

que se estabelece este feixe, Nettlau se refere ao anarquismo, portanto, trata-se de 

uma ética restrita à um projeto de sociedade específico. No quadro evolutivo, o que 

vem após a ética seria a pitada anárquica de Nettlau. Neste sentido, a liberdade seria 

o valor que Nettlau acreditava que orientaria a ética ácrata. Os outros projetos de 

sociedades se configurariam pela relação conduta-ética-X, onde “X” seria a variável 

de valor orientativo de determinado projeto de sociedade. Portanto, a análise de 

Nettlau sobre o projeto de sociedade se relacionaria com a ética nestes termos. 

Nettlau se filia a escola dos que relacionavam o projeto de sociedade pelas 

suas bases éticas. Uma análise que considerar as bases éticas de um projeto de 

sociedade não implica na afirmação que todos os projetos de sociedade estabelecem 

um núcleo ético. O que está sendo tratado aqui não de uma teoria dos projetos de 

sociedade, mas sim da compreensão de Nettlau sobre os projetos de sociedade. 

Nettlau via a possibilidade de projetos de sociedade se forjarem esterilizando os 

valores éticos. O caso do marxismo é marcante, pois ele inutilizaria todo o valor ético, 

ou seja, produziria um projeto de sociedade que abandonaria as bases éticas. Nettlau 

não inauguraria a relação projeto de sociedade, pelo contrário, o austríaco se filia em 

uma escola que ele mesmo notou a existência. A segunda passagem evidencia o que 

seria a escola dos rebeldes e os agitadores populares que propagaram a revaloração 

ética. Esta escola seria a que se preocupou com a emancipação humana. Os 

socialistas do século XIX seriam uma manifestação desta escola. Entretanto o 

marxismo entraria em guerra com a escola da revaloração ética a colocando a 

margem no terreno político.  

 
225 Foucault pensa a ética com relações parecidas. 
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Nettlau mostra como a base ética caiu foi rechaçada durante a história. Na 

passagem cinco Nettlau afirma o quanto a reação abusou da sua força para reduzir 

as bases éticas e, assim, enfraquecer a força progressista. Aliada ao projeto 

reacionário estaria uma segunda escola que estaria se concentraria na arte de 

governar - Marx seria sua grande expressão. Nettlau produz uma breve análise 

histórica desta disputa entre a escolas que defendiam a base ética e as que a 

rechaçavam: 

Desde cualquier ángulo que se miren estas cuestiones, se llega 
siempre a la conclusión de que sólo la afinidad en voluntad de entera 
liberación puede ser fundamento de verdadera solidaridad en la lucha 
por la libertad. Estos lazos existían entre los humanistas del 
Renacimiento, entre los espíritus libres y cosmopolitas del siglo XVIII, 
entre los liberales, entre los libertarios del siglo XIX. Todavía no había 
lazos fuertes de afinidad completa, sino solidaridad puramente 
económica entre los elementos que animaron movimientos 
inconformistas: insurrecciones del siglo XVI (en el campo y la ciudad), 
rebelión de 1789 y anteriores demostraciones, movimientos de 
trabajadores electores y sindicados del siglo pasado, y así 
sucesivamente hasta hoy. El problema de compartir el espíritu de 
impulsión verdaderamente libertadora de las muchedumbres más 
densas que se rebelan por motivos económicos, es un problema que 

esta hoy ante nosotros (NETTLAU, 18/10/1935) 

A revaloração ética inaugurada pelos humanistas é barrada, 

simultaneamente, pela solidariedade puramente econômica226. A primeira espoliação 

expressa na quinta passagem seria a da reação. A truculência e autoritarismo típico 

deste projeto seriam justamente o que a revaloração ética propõe alterar, portanto, 

seu principal inimigo. A história da escola da revaloração ética seria constantemente 

espoliada por outra compreensão revolucionária, a da solidariedade puramente 

econômica. As grandes insurreições que ocorreram do século XVI até o XX seriam 

restritas ao econômico. O grande problema encontrado pela inteira liberação seria a 

motivação econômica que tende a canalizar toda a energia revolucionária. Faz-se 

necessário compreender que Nettlau se refere ao puramente econômico, uma 

solidariedade desumanizada, que se forja pelo abstrato do valor monetário, nesse 

sentido, sem liberdade227. Infere-se que Nettlau se refere à uma escola que se 

desdobraria ou no marxismo ou no sindicalismo revolucionário, as duas correntes que 

 
226 A expressão mais complexa da estratégia anarquista inaugurada por Bakunin já seria uma 
expressão da insatisfação da solidariedade puramente econômica. A insuficiência revolucionária da 
AIT percebida por Bakunin seria sintoma da expansão revolucionária do russo. 
227 Liberdade é, no anarquismo, o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 
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seriam contemporâneos de Nettlau e que adquiriram maior projeção com Pouget e 

Leurohx da C.G.T. e a Revolução Russa. Nettlau não abandona a economia. 

O problema econômico seria resolvido pelas bases éticas. A liberdade integral 

de Nettlau incorpora a emancipação material. Aquele que interpretar Nettlau como um 

revolucionário puramente ético não compreenderia bem os desdobramentos da sua 

ética. A vontade por emancipação integral massificada seria suficientemente capaz 

de desmoronar os edifícios do capitalismo. A estratégia de Nettlau é compreender os 

projetos de sociedade sem se restringir à esquemas. Sua interpretação do anarquismo 

seria uma base sólida de liberdade que permitiria a fluidez dos programas libertários. 

A ética de Kropotkin e endossada pelos anarquistas posteriores impediria qualquer 

manutenção do capitalismo. O “dar sem contar”228 se traduziria na impotência do 

capitalismo229.  Nettlau deseja uma emancipação integral e canalizava sua energia na 

base ética, “a raiz de todo o mal”.  

O exposto até o momento diz respeito menos a compreensão geral dos 

projetos de sociedade que ao projeto libertário de sociedade. A compreensão de 

Nettlau sobre os projetos de sociedade integra sua estratégia de emancipação. Na 

passagem cinco, pode-se perceber que Nettlau desenha a estratégia das forças 

reacionárias em reduzir as bases éticas. O marxismo inutilizaria os valores éticos. As 

estratégias das outras forças se comportam como uma armadilha que desviaria o foco 

da “raiz do mal”. Não se trataria de uma insinuação de irrelevância da economia, mas 

da impotência revolucionária da centralidade econômica como estratégia 

revolucionária. Nettlau diz: 

Lo que se llama fatalismo económico no me parece en realidad más 
que el yugo impuesto por una voluntad antisocial; voluntad antisocial 
que una opuesta voluntad social - digna de ser suscitada y meiorada - 
sabrá y podrá destruir en el camino evolutivo del progreso (NETTLAU, 
18/10/1935) 

A economia seria apenas uma parte das atividades vitais do humano e não 

satisfaria o potencial humano na sua plenitude. O fatalismo económico agiria como 

distração da força revolucionária. A restrição da humanidade a atividade econômica 

 
228 Máxima ética que está restringida aqui na ruptura do capitalismo. Porém se poderia estender aos 
diversos terrenos da vida. O potencial emancipatório desta máxima ética no terreno da sexualidade, 
por exemplo, abalaria todos os sistemas repressivos do pudor (Ver: GROSS, 1908) 
229 E das éticas econômicas das religiões de massa que se funda no “dar para receber”. 
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não seria só um sintoma de reducionismo como serviria como entrave do potencial 

humano. A economia não conseguiria suprir todos os anseios da humanidade, pois: 

Las ideas que unen al hombre con la obra del pensamiento humano y 
frecuentemente con núcleos especiales como la anarquía que nos 
interesa y agrupa, figuran también en el terreno de la actividad 
creadora, como el placer estético y cualquier otro matiz de las 
inclinaciones humanas. Todas estas manifestaciones unen a los 
hombres. (NETTLAU, 15/03/1932) 

Nettlau avaliaria o conteúdo dos projetos de sociedade pela sua base ética. 

Seu movimento de nivelamento230 de outros horizontes atinge sua compreensão dos 

projetos de sociedade. Portanto, Nettlau analisaria o conteúdo de um projeto 

sociedade pela matriz ética do objeto de análise. Como mencionado acima, os outros 

fatores como as transformações econômicas, políticas ou sociais entrariam em jogo 

na análise, porém como remissões da ética, da organização dos valores, da 

correspondência entre os valores e sua prática. O liberalismo poderia ter uma base 

ética próxima da anarquista por sua centralidade na liberdade, porém a liberdade no 

liberalismo seria deficitária ao ponto de se separar do anarquismo, por exemplo. O 

anarquismo francês não teria a mesma potência revolucionária que Bakunin por não 

estabelecer pontes entre prática e teoria. Poder-se-ia polarizar sua base ética em 

quatro valores fundamentais: de um lado, autoridade e egoísmo e, de outro lado, 

liberdade e solidariedade. Nettlau escalaria os projetos de sociedade de acordo com 

estes valores, o comunismo libertário seria diametralmente oposto ao comunismo 

autoritário, neste sentido231. Nettlau ordena os projetos de sociedade e suas 

afinidades pela sua base ética. 

 
230 Movimento que Nettlau afirma ter se iniciado no humanismo. 
231 Embora Nettlau fala em um socialismo de revaloração ética no século XIX, ele não deixa de 
considerar as mudanças estratégicas que ocorreram no anarquismo: “¿Qué destino tiene, pues, la 
solidaridad económica? ¿Hay que inclinarse? permanecer quietos ante la multiplicidad de trabas 
desconocidas en 1872, apenas incipientes en 1901, con fuerza de ley y de costumbre en 1935i' Las 
huelgas fueron libres en 1872 y antes. no siendo reprimido ni perjudicado por entonces el socorro 
internacional. En nuestros días. puede ocurrir que sea declarada ilegal una huelga; puede ocurrir que 
una asociación extranjera sea declarada incorrecta en su gestión financiera si invierte sus fondos en 
ayuda paro una huelga lejana; incluso puede ocurrir que por motivos voluntarios sea imposible a la 
asociación enviar dinero al extranjero. En resumen 1 las trabas se multiplican de día en día y la 
solidaridad económica ha perdido el encanto ingenuo y generoso que tenía sesenta o setenta años 
atrás” (NETTLAU, 30/08/1935). Não se trata de afirmar que em 1872 se restringiam a emancipação ao 
econômico ou uma adesão ao fatalismo econômico, mas que a solidariedade econômica seria muito 
mais fácil e eficaz no século XIX. Com a ampliação dos entraves, a solidariedade econômica se tornaria 
quase inviável.  
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Por fim, a análise se concentrará no campo de oposição que se formou no 

horizonte ético. Os polos do horizonte ético serão reduzidos, por questões 

metodológicas, ao extremo liberdade e autoridade. Nettlau assinala diversos valores 

que se interagem, entre afinidades e oposições, no horizonte ético, o egoísmo e a 

solidariedade seriam um deles. Porém os valores com maior força magnética seriam 

a liberdade e a autoridade. A análise baseada nestes dois valores conseguiria 

tangenciar a multiplicidade de grandes valores que circulam no horizonte ético de 

Nettlau. Em um determinado momento da narrativa de Nettlau outros valores se 

ancoram na liberdade e autoridade. Como se consolidou neste capítulo, analisar-se-á 

inicialmente cada valor separado e, a posteriori, como eles se interagem. 

Nettlau, em um dos seus textos publicados pela LRB, evidencia a pergunta 

chave para seu projeto de prática de liberdade e liberação. O título do texto é bastante 

intuitivo: “Respuesta a una interrogante vital”. O interrogante vital de Nettlau seria: 

“Qué punto de contacto podrían hallar los hombres de buena voluntad y de espíritu 

libre para iniciar una labor común e independiente a favor de la libertad y contra las 

tendencias autoritarias de la hora presente?” (NETTLAU, 14/02/1936). Os textos 

publicados em 1936 parecem ser o que Nettlau estaria bem mais resolvido sobre sua 

prática de liberdade e liberação232. Coincidentemente, o ano de 1936 é o último ano 

da LRB e o da Guerra Civil Espanhola (1936-39)233. Percebe-se que, na “hora 

presente”, Nettlau canalizava seu polo de oposição em Liberdade e Autoridade. Nota-

se que sua preocupação, seus constructos estão relacionados à atualidade. Toda sua 

produção historiográfica, suas análises sociológicas, diplomáticas, políticas, éticas e 

culturais são de ordem atual. Nettlau dispensava as produções científicas ou de 

qualquer outra ordem que fossem supérfluas. A interrogante vital de Nettlau diz 

respeito ao labor atual do movimento libertário para se fortalecer e combater as 

tendências autoritárias. 

 
232 Obviamente, todos os seus textos integram o que seria um projeto único. Entretanto, parafraseando 
Nettlau, seu projeto parece ganhar bases mais sólidas nas publicações de 1936. Para tratar com a 
digna qualidade acadêmica tal assunto, far-se-ia necessário uma leitura dos seus livros, de publicações 
em outros periódicos e, principalmente, do material de cunho íntimo de Nettlau (notas, cartas e afins). 
233 Trata-se menos de uma insinuação de que Nettlau faliu a LRB ou que ele provocou a Guerra Civil 
do que uma lamentação de quem desejaria ler mais das suas publicações do ano de 1936. 
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A forma como ele organiza a resposta para a interrogante é o que ordenaria 

toda sua produção publicada na LRB e orienta toda esta dissertação. A ordem da 

resposta à interrogante vital é: 

A mi juicio sería pueril proponer aquellas sugestiones antes de 
comprender los obstáculos y circunstancias desfavorables causantes 
de que se malograra el efecto de generosas atracciones hasta el punto 
de no haber podido superar la invasión devastadora autoritaria. 
(NETTLAU, 14/02/1936). 

 O labor libertário deveria se iniciar com a ampla compreensão dos seus 

obstáculos e circunstâncias desfavoráveis. O primeiro trabalho, para Nettlau, de quem 

pretende fortalecer a liberdade e lutar contra a autoridade seria o estudo dos 

obstáculos e circunstâncias desfavoráveis para a Liberdade. Isto se articularia com a 

necessidade de “uma base sólida” ou um “corpo robusto e vigoroso” que não permitiria 

a defesa contra as investidas do autoritarismo. A boa compreensão dos obstáculos e 

das circunstâncias desfavoráveis para a liberdade, ou seja, a boa compreensão das 

tendências autoritárias é que permitiria a configuração dos pontos em comum, 

determinação de pontos de investimentos da militância e estratégias para fortificar a 

liberdade. 

Nettlau utiliza a história para auxiliar sua compreensão. As suas narrativas 

históricas de Nettlau publicadas na LRB dissertavam sobre o movimento próprio do 

objeto estudado. Neste movimento próprio, Nettlau diagnóstica os desdobramentos 

de determinadas aproximações e distanciamentos, de atrofiamentos, enfim, os 

desdobramentos do movimento do objeto analisado. Portanto, por um lado serviria 

como verificações exemplares a partir do uso da história. Por outro lado, Nettlau 

compara programas, projetos e estabelece avanços e retrocessos entre eles. A 

afirmação de um liberalismo revolucionário no século XVIII e como artifício da 

burguesia conservadora no século XIX seria um desdobramento das comparações 

entre programas. Portanto, a história auxiliaria nas inferências críticas de Nettlau 

sobre os projetos em disputa na sua atualidade. 

Seu esforço histórico está relacionado à sua prática de liberdade e liberação, 

a eugenia da nova sociedade234. Nettlau menciona seu grande projeto nas suas 

 
234 Não pretendemos dizer que a eugenia seria algo emancipador. O que está sendo afirmado na 
dissertação é que a eugenia no anarquismo, como todas as outras práticas, foi entendida como algo 
emancipador e a compreensão de emancipação dos anarquistas corresponderiam com tal prática. 
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publicações em um texto de 1930, “La anarquia y el individualismo”, que se lança no 

terreno não do historiador da anarquia, mas do crítico da anarquia235: 

Si mis artículos tienen muy a menudo el sello de una crítica de ideas 
que hemos convenido en considerar como adquiridas y que nos son 
queridas, esto no es, según mi convicción, el resultado de una crítica 
a todo precio y de la busca de lo nuevo con pérdida de lo antiguo, bien 
establecido y generalmente aceptado. El objeto de mis 
preocupaciones es lo que yo llamo “eugénica de la sociedad” nueva, 
la busca de las mejores normas para realizarla en la forma más viable, 
no como modelo de perfección absoluta creado por el golpe mágico 
de una hada buena, sino como buen germen y tallo sólido primero, que 
luego sabrá crecer derecho por sí solo, desarrollarse ampliamente y 
formar un abrigo solidario y duradero para el mundo inmenso de seres 
libres y variados que irán a poblarlo (NETTLAU, 15/01/1930)  

A crítica da nova sociedade seria o caminho encontrado por Nettlau para o 

movimento libertário construir as bases sólidas do seu projeto. A eugenia da nova 

sociedade seria a estratégia para se encontrar com as normas para realizar da forma 

mais viável possível. Trata-se de um esforço crítico que perceberia o conjunto de 

relações que o anarquismo necessitaria para ser produzido, as condições que o 

anarquismo seria possível. A utilidade da crítica seria a de produzir a base sólida da 

anarquia, desenvolvendo amplamente e formando um abrigo solidário e duradouro. A 

capacidade de criticar a própria ideia corresponderia, no nível estratégico, a 

construção de projetos com bases exclusivamente libertárias e conjurassem o 

possível surgimento da autoridade. No plano da vida cotidiana, seria a abertura crítica 

da prática. Uma prática que estaria continuamente lado-a-lado de todas as outras 

práticas. A ruptura de qualquer prática de liberdade ou liberação com a eugenia ácrata 

resultaria na susceptibilidade às contaminações do autoritarismo. A base sólida, o 

corpo vigoroso que Nettlau afirmou seriam caricaturas da sua eugenia. 

A eugenia ácrata se materializaria, embora se comporte como uma prática de 

liberdade e liberação que auxilia outras práticas. Nettlau evidencia a materialidade em 

duas passagens, sendo a primeira: 

También vacilo ante la aplicación de una compresión excesiva por 
razones exteriores, razones de librería; pues si hago este trabajo 
quisiera intentar, en la medida que pueda, llegar al fondo de las cosas 
y no repetir la leyenda, escribir nuevos Acla Sanctorum de la anarquía. 
Esta merece que no se proceda con ella a la manera de la hagiografía, 
que coloca un santito al lado de otro, los adora a todos y no vuelve a 
tocarlos. Es, por el contrario, una idea viviente que ha hallado 

 
235 Há um livro ou folheto – não conseguimos ter acesso – de Nettlau que se chama “Eugenik der 
Anarchie”. Neste texto, Nettlau, possivelmente, ampliará o debate sobre sua prática. 
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expresiones y modificaciones muy interesantes en estos hombres y 
otros muchos, pero siempre bajo el impulso de su medío 
contemporáneo, nunca estableciendo doctrinas permanentes y ne 
varietur. Demostrar esta interacción de los, grandes cambios 
mundiales desde 1881 y de las concepciones basadas sobre la fe 
profunda en la libertad y en la solidaridad, me parece un trabajo 
interesante, aunque difícil y complicado, un labor útil para el presente 
porque manifiesta y enseña la movilidad, la evolución de estas ideas y 
las consecuencias fatales de ese error, no siempre ausente, que 
consiste en creer em Ia inmovilidad de las mismas, en su perfección 
definitiva y en la necesidad única de su multiplicación mecánica 
mediante la propaganda, seguida algún día por una aplicación 
completa en escala universal. Este simplismo carece de fundamento 
real, y la vida tan variada de los años transcurridos desde 1881 
permitirá determinar todo esto en detalle y probarlo; con ello se 
contribuirá a disipar un día el simplismo, y a abrir, mediante la crítica, 
una era de estudio y experimento, de esfuerzo multiforme que 
corresponda a las exigencias de la vida real· (NETTLAU, 15/04/1928) 

A segunda passagem que evidencia a materialidade da Eugenia anarquista: 

sería preciso un gran talento, pasar por aprendizaje, estudio, 
experiencia, así ocurrirá quizá con la práctica de la anarquía, de la cual 
sabemos ahora muy poco o nada, aun cuando aceptamos de lleno las 
ideas. (NETTLAU, 15/11/1930) 

A materialidade da prática de liberdade e liberação apresentada por Nettlau 

seria a densificação das práticas anarquistas. A eugenia anarquista seria, em sua 

materialidade cotidiana, o estudo esmiuçado e dedicado dos bens culturais. Este 

estudo se fracionaria em estudos sobre o anarquismo e estudos sobre as tendências 

adversas e seus entraves. É neste sentido que Nettlau diz: “Los anarquistas son 

quienes estudian con más puntualidad y objetividad las doctrinas adversas” 

(NETTLAU, 15/08/1931). Portanto, a materialidade da Eugenia anarquista seria o 

estudo, experimentação. A eugenia anarquista não seria mais que a ampla e contínua 

aprendizagem somada à uma abertura para novas experiências. 

Nettlau produziu uma história da liberdade e uma história da autoridade 

motivado por sua própria prática de liberdade e liberação. A história da liberdade foi 

produzida como um estudo que fortificaria as práticas anarquistas por orientações do 

passado. A história da autoridade visaria compreender as tendências autoritárias que 

agiriam à sua época. A história da liberdade foi apresentada no primeiro capítulo. A 

história autoridade será apresentada com menos descrição por não se tratar do 

grande foco das publicações de Nettlau, sendo somente alguns textos dedicados a 

história da autoridade. A narrativa histórica de Nettlau sobre a autoridade será 

montada, quase integralmente, por fragmentos espalhados pela sua obra. Será 
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apresentada antes sua compreensão de história, pois ela é parte da sua prática de 

liberdade e liberação. Posteriormente a história da autoridade. Por fim, a interação 

entre a liberdade e autoridade. 

Para dar celeridade e qualidade à análise da história que Nettlau produz, 

vamos utilizar as análises de Foucault. As noções apresentadas abaixo são de efeitos 

meramente comparativos. A apresentação destas noções serve menos para 

expressar o funcionamento destas noções em Nettlau do que para dar um passo inicial 

na análise. A narrativa de Nettlau é composta por quatro noções que Foucault analisa 

em sua arqueologia do Saber. Estas três noções seriam: 

a noção de influência, que fornece um suporte - demasiado mágico 
para poder ser bem analisado - aos fatos de transmissão e de 
comunicação; que atribui a um processo de andamento causai (mas 
sem delimitação rigorosa nem definição teórica) os fenômenos de 
semelhança ou de repetição; que liga, a distância e através do tempo 
- como por intermédio de um meio de propagação -, unidades definidas 
como indivíduos, obras, noções ou teorias. Assim também ocorre com 
as noções de desenvolvimento e de evolução: elas permitem 
reagrupar uma sucessão de acontecimentos dispersos; relacioná-los 
a um único e mesmo princípio organizador; submetê-los ao poder 
exemplar da vida (com seus jogos de adaptação, sua capacidade de 
inovação, a incessante correlação de seus diferentes elementos, seus 
sistemas de assimilação e de trocas); descobrir, já atuantes em cada 
começo, um princípio de coerência e o esboço de uma unidade futura; 
controlar o tempo por uma relação continuamente reversível entre uma 
origem e um termo jamais determinados, sempre atuantes. O mesmo 
acontece, ainda, com as noções de "mentalidade" ou de "espírito", que 
permitem estabelecer entre os fenômenos simultâneos ou sucessivos 
de uma determinada época uma comunidade de sentido, ligações 
simbólicas, um jogo de semelhança e de espelho - ou que fazem 
surgir, como princípio de unidade e de explicação, a soberania de uma 
consciência coletiva. (FOUCAULT, 2008, p. 23 e 24) 

Nettlau utiliza destas três noções na sua produção historiográfica, porém com 

uma função distinta da apontada por Foucault. Estas noções apresentadas por 

Foucault em sua “Arqueologia do Saber” teriam uma função precisa que seria 

possibilitar o jogo de continuidade infinita. Cada uma agindo a sua maneira e com 

funções específicas que somadas dariam todo o suporte para uma narrativa da 

continuidade. Entretanto a narrativa histórica de Nettlau, mesmo com o auxílio destas 

noções, não teria a função, como um bom revolucionário, de fortificar a continuidade, 

pelo contrário, Nettlau desejava produzir rupturas catastróficas. Nettlau é quem diz: 

Examinar los grandes cambios del pasado y comprender su verdadero 
carácter parece útil para formamos una opinión de lo que traerá un 
porvenir próximo o lejano. Aquí está el gran problema de las 
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catástrofes o de las continuidades. Como rebeldes estamos 
habituados a pensar en catástrofes, como observadores de lo que 
podemos aprender del pasado no podemos cerrar los ojos a las 
continuidades manifiestas. Puede ocurrir que en momentos de gran 
impulso sólo el pensamiento de las catástrofes inspira a las grandes 
masas y a nosotros mismos. El resultado de esto pueden ser 
acontecimientos catastróficos, pero quedará en pie el problema de si 
tales acontecimientos son viables y si la catástrofe creadora es 
posible. Puede suceder que lo sea, pero tambíen puede ocurrir que no 
lo sea, y en este último caso, o bien se verá seguida de un retroceso, 
de un fracaso, o bien no podrá producirse en absoluto, al menos en 
proporciones de verdadera magnitud. (NETTLAU, 15/09/1929)   

Portanto, Nettlau, como rebelde, pensa na ruptura catastrófica, sem fechar os 

olhos para as continuidades. Na passagem acima há um conflito entre a própria 

catástrofe que não evidencia bem a oposição ruptura catastrófica236 e continuidade. 

Em Nettlau, como muitas vezes mencionado, uma revolução ou uma catástrofe não 

seria sinónimo de ruptura, pois seria preciso uma catástrofe criadora que promoveria 

grandes alterações no ordenamento vigente. O que Nettlau teria como objetivo seria 

a ruptura catastrófica e não a continuidade. Isto não implicaria dizer que não se 

poderia existir continuidades após eventos catastróficos (que as rupturas são maioria 

absoluta). Fechar os olhos para isto, poderia causar debilidades nas próprias ordem 

revolucionária. Tratar-se-ia de um jogo de rupturas e continuidades. 

A noção de ruptura catastrófica que Nettlau utiliza e coloca como função da 

sua narrativa é aproveita de Alfons Dopsch, professor de história na Universidade de 

Viena, que fazia o que Nettlau chamou de investigação moderna. Dopsch, na sua 

investigação, segundo Nettlau, pretende desviar das opiniões pré-concebidas e 

ampliar o número de fontes que poderiam se formar nos horizontes oficiais e privados. 

Mas, mais que estas duas mudanças, a maior mudança seria no desvio do objeto de 

análise. Dopsch, pelo texto de Nettlau, parece considerar outros elementos para 

determinar a continuidade ou ruptura: 

El carácter socialmente equitativo, útil, progresivo de tales 
operaciones, depende enteramente de las cualidades sociales, 
equitativas, liberales, progresivas, de los vencedores. La fuerza en sí 
es neutra, está al servicio del que sabe golpear más rudamente, y 
después, la suerte del vencedor como la del cencido depende de lo 

 
236 Nettlau usa este termo no texto de sucessão quando trata da vitória dos povos bárbaros contra o 
império romano: “Yo no puedo verificar esta hipótesis de la continuidade, pero como está basada em 
testimonios muchos más amplios que la que afirma la destrucción y ruptura catastrófica me parece, por 
lo mismo, más probable” (15/10/1929) 
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que existe en cualidades, capacidades y buenas voluntades en todos 
los participantes de la nueva situación. (NETTLAU, 15/10/1935) 

Portanto, a ruptura não estaria refém do exercício da força, mas dos desdobramentos 

que ali poderiam ocorrer. A ruptura seria definida pelas qualidades, capacidades e 

boas vontades em todos os participantes da nova situação. Não estaria restrita as 

mudanças de programas políticos, econômicos ou grupos que hegemonizam. As 

mudanças nestes programas ou grupos, poder-se-iam, muitas vezes, ser 

interpretadas como lastro de continuidade. Isto não implicaria em negar as 

possibilidades de ruptura, porém a distribuição dos critérios pelos mais diversos 

horizontes e atores.  

No interior da disputa entre continuidade e rupturas (catastróficas ou não) que 

Nettlau utilizaria as noções apontadas por Foucault. Tal mudança na função dos 

conceitos provocaria desdobramentos no estatuto das noções. Foucault descrevia 

estas noções como um feixe de relações necessárias para uma narrativa histórica em 

defesa da continuidade. Neste sentido, tais noções teriam um desdobramento político 

que seria o de produzir um horizonte de sentido que não daria brechas para rupturas. 

Uma filiação ao sistema de continuidades representaria, para Foucault, um entrave 

para a produção de rupturas.  Analisar-se-á as rupturas de Nettlau com o estatuto das 

noções de Foucault apresentadas acima.  

Uma das noções mencionadas por Foucault237 que faz parte do jogo de 

noções que diversificam a continuidade é a de influência. Esta noção aparece diversas 

vezes na obra de Nettlau. Neste momento da pesquisa seria quase impossível tratar 

desta noção em Nettlau sem cometer equívocos de rigor. O que se poderia apostar é 

que Nettlau investiria em um requisito de referência expressa para afirmar uma 

influência. De qualquer forma, o relevante da ruptura de Nettlau não se trata do que 

está sendo nomeado como influência, mas daquilo que não é permitido atribuir a 

noção de influência. Neste sentido, a noção de influência estaria em concorrência com 

uma outra noção que seria a de individualidade. A superação da repetição e 

semelhança seria, para Nettlau, o marco principal da individualidade: 

 
237 Apenas para agilizar a leitura: “fornece um suporte - demasiado mágico para poder ser bem 
analisado - aos fatos de transmissão e de comunicação; que atribui a um processo de andamento 
causai (mas sem delimitação rigorosa nem definição teórica) os fenômenos de semelhança ou de 
repetição; que liga, a distância e através do tempo - como por intermédio de um meio de propagação -
, unidades definidas como indivíduos, obras, noções ou teorias”(FOUCAULT, 2008, p.29) 
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En cada hombre de valor, es decir, que se eleva por encima de una 
vulgaridad puramente imitativa o de una indiferencia obsequiosa y 
cobarde, reside un individualismo a su manera, algo que le es querido 
y que siente que sea suyo y lo define contra las invasiones de su medio 
y de la de colectividad. Todo hombre de este género tiene el ideal 
propio, una utopía grande o pequeña, y aprecia un medio, una 
sociedad que le permite aproximarse a este ideal y es hostil al 
ambiente, a la sociedad que le impide esto. (15/01/1930) 

O anarquista, como pensado por Nettlau, seria justamente este homem de 

valor. O individualista seria aquele que se eleva de uma vulgaridade imitativa e que 

não permite que a coletividade ou meios lhe imponha um determinado modo de pensar 

e agir. Um anarquista seria um individualista no sentido de rejeitar qualquer imitação 

vulgar, ou de uma indiferença covarde. O anarquista seria aquele que propõe, a partir 

de elementos da sua individualidade, novas formas de conviver, compartilhar, enfim, 

que produz uma utopia. Neste sentido, a semelhança ou a repetição não articularia ad 

infinitum uma cadeia causal (muito menos sem delimitação rigorosa ou teórica). 

Poder-se-ia alegar que seria somente uma modalidade distinta da influência já que o 

próprio Nettlau permanece utilizando o termo. A resposta para um questionamento 

como este residiria na Alianza.  

Uma compreensão que afirma que todo anarquista seria um individualista não 

excluiria a possibilidade de organização238. A associação entre individualistas distintas 

seria a ruptura com a influência. Uma associação anarquista seria a relação sem 

influência. Nettlau sobre: 

Esto no quiere decir que sufrieran [os irmãos Reclus] así la 
influencia de Bakunin ni que se hicieran discípulos suyos. Lejos 
de eso. Fueron hombres hechos […] Así, pues, los hermanos se 
relacionaban gustosos con Bakunin, sin abandonar los 
movimientos y contactos personales que los interesaban, sin 
lanzarse ciegamente en el bakuninismo: esta no fue su 
condición. (01/09/1927) 

A associação anarquista seria a expressão de oposição a continuidade da 

influência. Se o anarquista, por si só, seria uma expressão do individualismo, em sua 

relação ele não abandonaria os movimentos e contatos pessoais. Na associação 

anarquista o individualismo seria colocado a toda prova contra a influência e manteria 

 
238 Isto seria tão forte que um ícone do anarco-individualista se esforçaria para associar indivíduos: “se 
dió también un esfuerzo notable para unir los elementos tolstoianos, individualistas, experimentalistas 
y otros convencidos de la asociación voluntária: el esfuerzo tuvo expresión em las publicaciones de E. 
Armand, empezando por L’Ere Nouvelle” (NETTLAU, 06/07/1934) 
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a intensidade da sua força. A influência não deixaria de existir239, ela seria nivelada 

com a individualidade que estariam em constante concorrência. A transmissão quase 

magica estaria sob o regime de certificação se o que se depara seria individualidade 

ou não para poder ser produzida. Aqui estaria a mudança estatutária da noção de 

Nettlau. A relação influência e individualidade sabotaria, em partes, o jogo de noções 

que favorecem a continuidade. 

A segunda noção de Foucault240 comparada com a noção específica de 

Nettlau é a de evolução. Torna-se ainda mais difícil descrever a especificidade de 

Nettlau na noção. As publicações de Nettlau na LRB se tratavam de folhetos, em sua 

maioria de cinco ou seis páginas, com recortes muito específicos e que necessitavam 

de certa agilidade do autor. Nettlau não se sentia confortável para fazer muitas 

reflexões sobre suas noções, parecia estar mais preocupado com outros temas. A 

noção apresentada por Foucault parece se relacionar com o Darwin e, portanto, a 

visão conceitual de Nettlau seria muito parecida. Com todas as dificuldades relativas 

a compreensão da teoria de Darwin e com as poucas passagens de Nettlau dedicadas 

as reflexões sobre as próprias noções, infere-se que há algumas especificidades nas 

noções. A evolução na noção de Nettlau possuiria duas diferenças em relação a 

exposta por Foucault: sobre a irreversibilidade da origem e a multiplicidade. 

A irreversibilidade da origem se relaciona com a, tão defendida por Nettlau, 

individualidade. Uma obra ou uma concepção não teria valor permanente. Segundo 

Nettlau: 

en ciertos domínios estamos todos muy habituados a pensar así, 
en otros la idea así diferenciada lleva una vida propia, sus 
orígenes han sido olvidados o descuidados y los hombres se 
sienten divididos por concepciones a las que atribuyen un origen 
general y un valor permanente, aun cuando son productos muy 
individuales y personales. (NETTLAU, 15/04/1931) 

 
239 Seria preciso analisar especificamente como esta noção aparece em Nettlau. 
240 Na estratégia de dar celeridade ao trabalho: “Assim também ocorre com as noções de 
desenvolvimento e de evolução: elas permitem reagrupar uma sucessão de acontecimentos dispersos; 
relacioná-los a um único e mesmo princípio organizador; submetê-los ao poder exemplar da vida (com 
seus jogos de adaptação, sua capacidade de inovação, a incessante correlação de seus diferentes 
elementos, seus sistemas de assimilação e de trocas); descobrir, já atuantes em cada começo, um 
princípio de coerência e o esboço de uma unidade futura; controlar o tempo por uma relação 
continuamente reversível entre uma origem e um termo jamais determinados, sempre atuantes.” 
(FOUCAULT, 2008, p. 23 e 24) 
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O princípio organizador e a unidade futura se inviabilizariam na individualidade 

da origem. A ausência de um valor permanente, que duraria ad infinitum, impediria a 

produção de um princípio organizador e menos ainda repetições ou uma unidade no 

futuro. A origem seria um produto localizado e pessoal que até poderiam se 

transformar para se adequar aos interesses de uma coletividade. Porém isso não 

retiraria a individualidade da origem e a impossibilidade de um valor permanente.  

A falta de exclusividade da origem seria a ruptura mais radical com a noção 

de evolução apresentada por Foucault. Como demonstrado na história da força 

libertária, o anarquismo possuiria uma origem múltipla, cuja a propriedade seria a 

individualidade de cada origem. Em Nettlau o anarquismo parece se comportar menos 

como uma idealização, um programa único ou livro e mais como um simulacro do 

socialismo ou das experiências revolucionárias. A individualidade, caracterizada pela 

ausência de imitações, localismo e pessoalismo, soma-se a esta origem resultando 

em uma origem formada nas exceções. Os estudos de Nettlau sobre linguagem que 

apresentou este comportamento vital da origem: 

Quien aprende mecánicamente un idioma se congratula de que haya 
reglas generales y maldice las excepciones. Quien estudia la 
verdadera estructura de un idioma con todo lo que puede reconstituir 
respecto a su origen y a su pasado, queda fascinado por las 
excepciones porque atestiguan estas una vitalidad de belleza 
precisamente en la diversidad que sobrevive y se revela en las 
excepciones mientras que el resto, lo comprendido en la regla general, 
quedó aplastado, igualado por pesada rutina y analogías a menudo 
dudosas, por una masa de regularización secundaria y uniformada al 
carecer de vida propia. Este proceso degenerativo se da también y 
puede estudiarse en el hombre. Los espíritus autoritarios quieren que 
los hombres se adapten casi generalmente a las mil normas de la 
conducta considerada como normal. Los espíritus emancipados de 
estos prejuicios saben que el progreso se debe precisamente a las 
excepciones, que son lo vital, no a las masas de víctimas que están 
interpoladas en la rutina y carecen de vida propia. (NETTLAU, 
15/08/1936) 

No anarquismo não seria diferente: 

Aprendamos por nosotros mismos y si alguien duda convénzase por 
la experiencia que salta a la vista de que en el terreno anarquista como 
en el sindicalista no puede ditar de ocurrir lo mismo: una. abstracción 
no encuentra el camino de la vida real. La abstracción no es vital por 
sí misma y por consiguiente ¿cómo ha de tener realización en la vida? 
Estábamos en plena abstracción anarquista totalitaria. Para unos, no 
había salvación fuera del intercambio legal, del mutualismo; para 
otros, estaba la salvación en el colectivismo y para otros en el 
comunismo. El buen sentido prevaleció en nuestros medios al referirse 
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los camaradas de otro tiempo a la anarquía sin adjetivos, a secas, lo 
que llamaba Malatesta el anarquismo socialista y hoy se llama 
comunismo libertario, no sectario, el que acepta todas las 
ordenaciones económicas libremente consentidas y permanentes en 
la esfera de la solidaridad. Hemos sabido ver el camino de la 
abstracción unilateral a la luz variada de los fenómenos vitales y lo 
veremos siempre porque tenemos respeto y amor a la libertad y nos 
horroriza la uniformidad en nombre de la abstracción. Y podrá 
superarse la ilusión de la ideología sindicalista cuando después de la 
expropiación se conozca la verdadera esencia del trabajo libre. 
(NETTLAU, 15/08/1936)241 

Somente ditaduras cruéis e autoritárias, para Nettlau, poderiam impor a 

abstração à realidade. Daí ele afirma: 

Es evidente que en la beatitud del creyente marxista y también en la 
rutina de su casta dirigente no hay camino de vida real en los distintos 
países. Antaño hubo socialdemocracia y hoy hay comunismo. Tanto 
éste como aquélla tratan de imponer formas idénticas de evolución; en 
la práctica, sistemas idénticos de la propia dominación, por lo que 
respecta a regiones diferenciadas del mundo, un esfuerzo que con la 
dictadura más cruel puede ser sostenido todavía en Rusia, sin que 
haya podido prevalecer en ningún otro país. (NETTLAU, 15/08/1936) 

Portanto, a noção de origem em Nettlau adquire um estatuto diferente da 

noção apresentada por Foucault. Origem, assim como nos idiomas e nos homens, 

seria materialmente possível menos no terreno da abstração do que nas exceções, 

na multiplicidade, nos simulacros. Desdobra-se disto uma propriedade inerente a 

evolução no terreno do anarquismo: a diversidade de sistemas evolutivos de 

organismos que compõem uma mesma modalidade temática. Assim sendo, uma 

tendência anarquista teria um sistema evolutivo específico em relação aos outros e 

uma origem individual em relação ao quadro evolutivo.  

A interpretação estética de Nettlau sobre o anarquismo promoveria a ruptura 

com o comportamento padrão da noção de evolução. A estética aqui é tratada como 

a parte criativa do potencial humano. A origem, em Nettlau, seria resultante de uma 

criação: 

El progreso se cumple en tres etapas. Tiene origen en la actividad de 
ciertos seres que laboran en unas condiciones lo más favorablemente 
posibles, consiguiendo producir valores nuevos; estos valores nuevos, 
estas creaciones, se propagan, gracias a su fuerza inherente y a su 
utilidad social, sobre un número elevado de hombres venciendo los 

 
241 A passagem deixa uma informação importante: o comunismo libertário, num determinado momento 
da história, não englobaria somente um modelo de economia, mas toda a multiplicidade de tendências 
anarquistas existentes. A informação é importante para a história do anarquismo, pois, em alguns 
momentos, determinados agrupações do anarquismo espanhol reivindicaram o comunismo libertário. 
Fata este que pode gerar alguma confusão no leitor comum.  
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obstáculos que se presentan. Hasta aquí, las dos etapas primeras. La 
transición desde la segunda a la tercera etapa, choca también con 
dificultades y obstáculos; pero el progreso no logra realizarse en su 
forma más perfecta sino cuando es diferenciado, adaptado a las 
necesidades individuales y locales de los hombres en su misma vida 
íntima y directa. (NETTLAU, 15/08/1936) 

A origem no anarquismo não seria uma obra de Deus, mas uma construção 

humana que emanaria do horizonte criativo. A origem teria sua história própria com 

tempo e espaço determinado. A localidade e pessoalidade da origem lhe retira sua 

infinitude e a injeta um lastro histórico no seu cerne. A criatividade humana, neste 

sentido, desmoronaria toda possibilidade de onipresença e onipotência. 

Desdobrando-se em um anarquismo de potencial exponencial tendendo ao infinito. 

Uma origem que representa avanços, evoluções plausíveis somente na sua 

capacidade de se diferenciar, adaptando-se as necessidades individuais e locais da 

coletividade. Uma origem das exceções é uma origem que se produz no campo 

estético. 

Nettlau, como mencionado acima, não abandona a continuidade, pelo 

contrário a coloca em disputa com a ruptura. Neste sentido, embora seja um 

antagonista ferrenho da abstração, Nettlau, por cautela, não a abandona: 

Abominemos, pues, del culto a las abstracciones y volvamos a la vida. 
Devolvamos su autonomía a la cultura local, a las ideas que se 
manifiestan en cada país, al grupo libre de afinidades vecinas, a su 
acción directa. Desconfiemos de las abstracciones porque en nombre 
de ellas se dominó siempre y se explotó. La abstracción, a pesar de 
sus defectos, tiene la ventaja de presentar lo que hay de común en un 
cierto número de fenómenos. Sin embargo, esta visión no es lo 
concluyeme sino lo incompleto. Precisa aterrizar desde la abstracción 
a la vida aprovechando la crítica lucha contra la abstracción y sin dejar 
que ésta marque la huella más ligera sobre nuestra vida. (NETTLAU, 
15/08/1936) 

Nettlau inverte a função da origem, deixando-a de remeter ao jogo da 

continuidade para servir ao terreno da ruptura. Aterrizar a abstração ou a origem, no 

sentido de um valor comum, na vida seria o rastro da inversão funcional da origem. A 

continuidade emulada pela abstração não poderia ser abandonada por Nettlau por se 

tratar daquilo que apresenta o comum a um certo número de fenómenos. Neste 

sentido, a abstração, mesmo com seu efeito nocivo, seria necessária por ser a única 

que permitiria ver o comum na diversidade. Porém se faria mister alterar seu terreno, 

aterrizando a abstração na vida real, na abertura para as exceções que ali existiriam. 
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Este seria o estatuto da origem na concepção de Nettlau, cuja diferença entre a origem 

apresentada por Foucault é abismal. 

A última noção apresentada por Foucault e corriqueiramente utilizada por 

Nettlau é a de mentalidade242. O mesmo comportamento das outras noções é adotado 

por esta: a continuidade deixa de ser a única a agir na noção no jogo conceitual de 

diversificação e sua função deixa a de manutenção da continuidade. Nesse sentido 

mentalidade seria uma comunidade de sentido com ligações simbólicas. Porém como 

mencionado em passagem acima, o lado estético do anarquismo apresentado por 

Nettlau seria o da individualização. A mentalidade só se trataria de um jogo de 

semelhanças uniforme no campo do autoritarismo. No terreno libertário, a mentalidade 

possuiria uma infinidade de locus que seriam preenchidos pela individualidade. O 

exemplo de uma associação revolucionária anarquista, como a Alianza, que reuniria 

figuras individuais como Reclus e Bakunin seria uma estratégia possível para pensar 

como se forma a mentalidade anarquista. O anarquismo a secas de Tárrida de Marmol 

ou o anarquismo socialista de Malatesta, a convivência de Nettlau, todas elas 

serviriam como exemplo para a configuração do estatuto da noção de mentalidade. 

Fundamentalmente, o “progresso representar avanços na individualização” de Nettlau 

seria uma expressão disto. Portanto, a individualidade estaria presente nas avaliações 

de Nettlau sobre a comunidade de sentido. Neste sentido, a mentalidade em Nettlau 

seria a mentalidade que se constitui no conjunto que tende ao infinito de 

individualidades. 

A inversão feita por Nettlau na função das noções de um determinado jogo de 

conceitos apresentados por Foucault243 desdobrou em efeitos estatutários em todas 

as concepções. Toda a configuração das noções de origem, evolução e mentalidade 

foram alteradas por Nettlau, se comparadas com a noção como apresentada por 

Foucault. A injeção de rupturas às noções produziria uma mutação em como elas 

foram compreendidas no século XIX. Não se sabe as referências de tal ação, porém 

Nettlau, nos textos publicados na LRB, atribuí a ruptura às análises de Dopsch. Sendo 

 
242 “as noções de "mentalidade" ou de "espírito", que permitem estabelecer entre os fenômenos 
simultâneos ou sucessivos de uma determinada época uma comunidade de sentido, ligações 
simbólicas, um jogo de semelhança e de espelho - ou que fazem surgir, como princípio de unidade e 
de explicação, a soberania de uma consciência coletiva” (FOUCAULT, 2008, p. 23 e 24) 
243 Uma nota tardia, mas necessária: não há a menor insinuação de um Foucault defendendo um jogo 
que diversificaria a continuidade. Apenas foi utilizada sua exposição sobre o jogo. 
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Nettlau um revolucionário que almeja rupturas catastróficas que criam novas 

organizações de sociedade, filiou-se ao que seria ruptura. O movimento lógico 

inevitável seria a dispersão da ruptura para outros horizontes como, por exemplo, o 

da narrativa historiográfica. Assim como Dopsch não parece ter abandonado o sentido 

de continuidade, Nettlau, por cautela, mesmo sendo revolucionário, faz o mesmo que 

Dopsch. Neste movimento lógico, de colocar em seleção natural, mediado pela 

individualização, as continuidades e as rupturas, uma figura extra se faz necessária, 

a multiplicidade. 

A narrativa histórica de Nettlau pretendia contemplar os que estaria em risco 

de esquecimento. Na biografia de Nettlau feita por Rudolf Rocker este 

empreendimento fica mais claro que na leitura dos artigos publicados na LRB. O 

anarquismo francês motivaria Nettlau a escrever sobre os que seriam esquecidos. A 

falta de conexão com os anarquistas longínquos resultaria em um anarquismo ingênuo 

e simplista na França244. Por conseguinte, Nettlau reuniria um material muito extenso 

e deu preferência para a documentação anarquista que estaria mais susceptível a 

invisibilidade245. Sua narrativa histórica privilegia os anarquistas que não promoveriam 

grandes feitos, documentos que não tiveram grandes tiragens e autores ou 

panfletários pouco lidos. 

A multiplicidade de correntes em disputa seria uma referência possivelmente 

em Georg Brandes. Brandes foi autor de um livro que foi traduzido e publicado pelo 

selo da LRB, Main Tendencies in 19th Century Literature (Las grandes corrientes de 

la literatura em el siglo XIX. 2 Tomos), ocupou espaço de destaque na elite científica 

de sua época, trocando cartas com Nietzsche, por exemplo. A introdução das ideias 

de Kropotkin na Dinamarca foi um trabalho de Brandes, que se aproximava do 

anarquismo com seu liberalismo radical. A multiplicidade em Brandes é manifesta na 

disputa entre continuidade e rupturas. De um lado, estariam as tendências do 

liberalismo e revolução e, de outro lado, as do conservadorismo e reação. Estas 

 
244 A primeira biografia de Nettlau é sobre o Dejacque e, possivelmente, se motivou pelos erros de 
interpretações do anarquismo na França 
245 Soma-se a isto o entendimento de Nettlau sobre as investidas da força autoritária para silenciar as 
manifestações libertárias. A agrupação de documentos susceptíveis ao esquecimento foi uma forma 
de combater o avanço do autoritarismo.  
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tendências estariam em interação dialética com as do mesmo lado246. Nettlau 

evidencia sua referência: 

Analizadas aquellas tendencias, sobre todo las de 1792 a 1830, tales 
como son: reflejadas, por ejemplo, en las literaturas de Francia, 
Inglaterra y Alemania por la gran obra de Georg Brandés, Las grandes 
corrientes, encontramos en conjunto el fascismo moderno. La obra de 
Brandés tiene seis partes em tres grandes volúmenes escritos desde 
1871 a 1890 y revisados e en 1924. 
Como había precedido una época verdaderamente humanitaria, las 
expresiones eran veladas, disimuladas. Después de las guerras y de 
la ferocidad nacionalistas, se desprende la máscara, viéndose 
penetrar y crecer el sentido reaccionario. Políticos, economistas y 
hombres de ciencia se ponen al servicio del romanticismo y la religión 
lo bendice 

O trecho acima demonstra que Nettlau foi um leitor de Brandes, 

principalmente no que diz respeito a sua leitura sobre a reação. Não se pode afirmar, 

pelas leituras dos artigos publicados pela LRB e pelo pouco contato que a pesquisa 

teve com as obras de Brandes, quanto Nettlau endossava aquela obra. O que nos 

pareceria muito provável é uma referência à Brandes quando Nettlau fala sobre a 

diversas tendências da modernidade. Nettlau menciona, no trecho acima, somente as 

diversas tendências da reação e conservação. Nettlau vê a mesma multiplicidade de 

tendências no campo da liberdade. A leitura de Nettlau sobre as tendências modernas 

revolucionárias não parece ter a mesma afinidade. A narrativa construída pelo 

austríaco parece ser bem peculiar. Porém o que Nettlau aproveita da obra de Brandes 

não são suas linhas, mas uma leitura que percebe a modernidade como um campo 

de disputa de projetos.   

Após este grande adendo sobre a ordem da narrativa histórica de Nettlau, é 

possível continuar a análise da sua prática de liberdade e liberação. Para fortalecer 

as bases da liberdade, Nettlau se propõe a compreender os obstáculos que coadunam 

com a autoridade. Seu esforço crítico exige uma análise da história dos obstáculos da 

liberdade. Este momento do texto será destinado a história da autoridade. 

Posteriormente, será apresentado a interação, mediante sedução, entre os polos, 

liberdade e autoridade. Nettlau justifica seus estudos sobre a autoridade da seguinte 

forma: 

Queda. pues, justificada la insistencia de nuestro estudio sobre la 
autoridad porque ésta tiene importancia primordial en nuestro tiempo, 
habiendo despojado al socialismo del sentido de iniciativo; al 

 
246 Ver: VEISLAND, J. 2011. 
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socialismo que preconiza la lucha económica y la destrucción de todo 
poder estatal, al socialismo sano que creyó poseer doctrinas 
antiautoritarias. El autoritarismo presente disfrazado de 
“corporativismo” es un desafío, y de la misma manera que cuando el 
Estado quiso llamarse “social” muchos socialistas autoritarios se 
adhirieron a tal ficción, hoy ejerce una seducción marcada sobre 
ciertos socialistas y sindicalistas de poco carácter el concepto de 
“corporativismo” porque favorece la ambición. (NETTLAU, 
23/11/1934) 

A história da autoridade remeteria aos primórdios da civilização e se manteria 

forte até a data do último artigo publicado por Nettlau na LRB247. A formação da 

sociedade seria marcada pelo uso da autoridade que se estabilizaria com mais ou 

menos intensidade no decorrer da história. Seu ápice seria a ascensão de Alexandre 

até o humanismo. Estaria fortemente consolidada em outros períodos e nunca teria 

sido realmente derrotada, mesmo em momentos de enfraquecimento como os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

séculos XVIII e XIX. A leitura de Nettlau, como muitas vezes mencionada, se dedica 

a diversos horizontes da vida, com a autoridade não é diferente. A análise da narrativa 

histórica de Nettlau sobre a autoridade será breve e sistemática248. A estratégia da 

análise será construir uma narrativa com passagens espalhadas que se aproximam 

por afinidade temática. No fim, será analisado a interação entre o campo da liberdade 

e da autoridade. 

A autoridade e a liberdade se formariam simultaneamente, nos tempos mais 

remotos, com primeiras formações coletivas. Nettlau afirma que, nas primeiras 

coletividades, as práticas se organizariam pela ajuda mútua, como uma herança do 

animalesco. Destes organismos, tornar-se-ia possível as primeiras experiências 

práticas da liberdade. A liberdade, neste sentido, produziria seus desvios e 

desconfigurações.  Nettlau diz: 

Ha sido preciso, sin embargo, mucho tiempo y esfuerzo para hacer 
reconocer ese rol bienhechor de la libertad y era necesario y lo es aun 
el desembarazo de la libertad de sus desviaciones y desfiguraciones. 
En los tiempos primitivos había colectividades que practicaban la 
ayuda mutua que nos viene de la animalidad, pero el sentimiento del 
más fuerte, que no tenía necesidad de la colectividad y prefería 
elevarse por encima de sus semejantes, lo mismo que el sentimiento 
del libertario primitivo para quien la sociedad se convirtió en un 

 
247 Obviamente nos referimos menos à uma vitória decisiva da liberdade do que à ausência de fontes 
produzidas por Nettlau sobre a reação. Tendo em vista que o periódico se encerra durante a vida de 
Nettlau, a ausência de fonte se traduz no fim da revista. 
248 Diferente das narrativas que Nettlau se dispõe a fazer, que visam sempre complexificar o 
acontecimento, preferiu-se a narrativa sistemática, pois a história da autoridade se trata de uma parte 
pequena, em relação aos estudos sobre a liberdade. 
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obstáculo, han quebrantado ese sistema y han producido para esas 
personas una libertad malsana que las palabras tiranía, arbitrariedad, 
egoísmo, describían mucho mejor (NETTLAU, 15/06/1924) 

O apoio mútuo seria a primeira conduta compartilhada pela coletividade e a 

primeira possibilidade de liberdade. A primeira conduta coletivamente compartilhada 

não implicaria dizer que seja única possível, nem a melhor. A relação ganha mais 

plausibilidade se feita com a natureza. O apoio mútuo seria uma expressão harmônica 

com a natureza para o primeiro salto de abandono da animalidade. Tratar-se-ia de 

uma conduta natural, não degradante e possível. É difícil compreender a naturalidade 

no anarquismo249. Aparentemente o conceito parece apontar para uma 

perfectibilidade em aperfeiçoamento. Como um estado em que a coisa se harmoniza 

com toda uma atmosfera, sem prejuízo ou dano, pelo contrário, com todas elas se 

elevando mutuamente. Neste estágio primitivo e harmônico com o todo que a 

liberdade seria experimentada pela primeira vez. Daí que é cunhado o libertário 

primitivo, figura teórica que possuí certa ambivalência: 1 – remete à uma liberdade 

que ainda não está plenamente desenvolvida ou de matriz pouco complexa; 2 – as 

estratégias da liberdade ainda não surgiriam, uma liberdade na ingenuidade. Sentidos 

que não se anulam, sendo mais complementares. Portanto, o apoio mútuo ofereceria 

a primeira experiência de liberdade humana. 

Como mencionado em outras partes do texto, toda experiência de liberdade é 

uma experiência de progresso. Os primitivos, ao se coletivizarem, experimentariam a 

liberdade, ainda que a liberdade primitiva. Neste sentido, além do salto próprio que 

seria o se retirar do isolamento, o apoio mútuo corroboraria para se produzir uma 

experiência de progresso. E é isto que Nettlau enfatiza: 

Remontando a los tiempos más lejanos, el progreso se ha hecho 
ciertamente por obra de los mejor dispuestos, favorecidos por lo que 
la colectividad les ha prodigado en experiencia e inteligencia. Pero al 
poseer una fuerza o una inteligencia superiores, o bien se volvieron 
dominadores y exploradores por su fuerza brutal, o han abusado de 
su inteligencia para crearse una exploración fácil de las masas, 
haciéndose sacerdotes que eternizan las supersticiones tradicionales 
en lugar de desengañar a los ignorantes, o bien esos hombres han 
conservado la solidaridad con la masa, aun superándola en 
inteligencia: son los inventores que han perfeccionado poco a poco la 
vida personal y social del mundo entero, y los hombres de ciencia que, 
sin inventar siempre ellos mismos, han echado las bases de ese 
conjunto de conocimientos que facilita el descubrimiento y la 

 
249 A natureza no anarquismo e em Nettlau em específico é um conceito muito difuso e de difícil 
precisão. 
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realización de progresos ulteriores. Esos dos grupos de hombres, 
dominadores y sacerdotes por una parte, inventores y sabios por otra, 
eran enemigos natos; porque los primeros no se ocuparon más que de 
perpetuar un estado de cosas o una ficción en provecho suyo y de 
defenderlos contra todo progreso, mientras que los otros sabían por la 
practica que el progreso no suporta obstáculos, que la ciencia no se 
estaciona nunca y marcha siempre hacia adelante, y que la liberdad 
es su elemento de vida. (NETTLAU, 15/06/1924) 

Os desvios da liberdade, a liberdade mal-usada por alguns seria 

desdobramento do progresso experimentado pelas primeiras coletividades humanas. 

O primeiro progresso, que adviria com a coletividade, a experiência e inteligência, 

resultaria em dois grandes grupos humanos: dominadores e sacerdotes, de um lado, 

e, de outro lado, inventores e sábios. O primeiro grupo faria mal-uso da potência do 

progresso, pois o usaria para explorar e dominar a coletividade. O segundo grupo faria 

bom uso do progresso por se solidarizar com a coletividade. Disto, poder-se-ia pensar 

em um outro núcleo, o da solidariedade e egoísmo. Certamente, estes dois valores 

ocupam espaço relevantes na obra de Nettlau e auxiliam a compreender melhor os 

polos liberdade, com a solidariedade, e autoridade, com o egoísmo. 

Assim se poderia falar em uma origem da autoridade ainda em tempos 

longínquos. Para Nettlau haveria dois elementos que corroborariam para a formação 

da autoridade: maior idade e força maior. Sobre a origem da autoridade, Nettlau diz: 

El gubernamentalismo, mal todavía endémico, data de los tiempos 
primitivos de la autoridad reforzada por la organización. La autoridad 
se consolidó por etapas, teniendo su origen primero en la superioridad 
que daban la mayor edad y la fuerza mayor, condiciones de vida contra 
los seres más jóvenes, más débiles o más pobres en medios donde el 
amor, la solidaridad y la generosidad quedaban amortiguadas o 
suprimidas y substituidas por la crueldad, la enemistad, la avaricia 
etc… condiciones éstas creadas en medios hostiles y adversos, en 
medios primitivos. (15/01/1935) 

 Ainda em tempos muito remotos, a autoridade se consolidaria por uma 

somatória de valores degenerados. Aqui parece se apresentar uma incoerência de 

Nettlau com o espaço em que surgiria os esforços egoístas do uso do progresso. Se 

em uma citação Nettlau afirma que a liberdade surgiria em uma sociedade que se 

conduziria pelo apoio mútuo, num segundo momento, Nettlau afirma ser de um meio 

hostil. Embora isto parece evidenciar uma suposta incoerência, não se apostará nesta 

interpretação. Estabelecer-se-á uma linearidade na narrativa: nos progressos 

primitivos iniciais, constituir-se-ia dois grupos, sendo a autoridade representada pelo 

grupo dos sacerdotes e dominadores. Este grupo agiria na coletividade que o fez 
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surgir com sua dominação e exploração. Neste sentido produziriam uma atmosfera 

desfavorável que seria representada pela substituição do amor, solidariedade e 

generosidade pela crueldade, inimizade e avareza. Neste sentido o sacerdote e os 

dominadores produziriam um efeito muito mais nocivo à sociedade. 

Num primeiro momento a autoridade é individual, posteriormente, ganha um 

novo status. A autoridade fundada no egoísmo, tirania e/ou arbitrariedade seria uma 

autoridade com potencial reduzido, primitiva. Facilmente a coletividade conseguiria 

reverter os efeitos de sua dominação. Uma doença, acidente, o acaso, armadilhas, 

enfim, todos estes enfraquecimentos corriqueiros poderiam acabar com o regime de 

dominação. Portanto, a autoridade precisaria se renovar para perpetuar seu sistema 

de autoridade: 

Implantada así la autoridad individual supo convertirse en organizada, 
colectiva y gubernamental, adjudicándose instrumentos y buscando 
cómplices hasta formar una banda que actúa con sus suportes y 
apoyos en favor del más fuerte para aterrorizar a los débiles como jefe 
de tribu o rey gobernando con ayuda de un aparato organizado: el 
Estado. Los hombres no fueron nunca tan idiotas que se impusieran 
voluntariamente la sumisión a las fuerzas gubernamentales. En caso 
de crear ellos voluntariamente el aparato gubernamental, lo hubieran 
atenuado y aligerado al principio, siendo aí que la iniciación fue la 
ferocidad absoluta. El gobierno es la conquista de los débiles por los 
fuertes. (NETTLAU, 15/01/1936) 

A transição da autoridade individual para a organizada seria mediada por 

instrumentos e cúmplices que agiriam a favor do mais forte. É neste sentido que os 

sacerdotes e dominadores agiriam. Eles intoxicariam a atmosfera humana visando 

criar um ambiente que favorecesse a servidão voluntária. A servidão voluntária, 

formada desde tempos remotos, seria a principal vitória da autoridade. Os inventores 

e sábios produziriam avanços na sociedade, com a retirada da animalidade, porém os 

dominadores e sacerdotes conseguiriam maiores efeitos práticos. A escolha para se 

servir ao Estado seria possível com a entronização da submissão feita pelos 

sacerdotes e dominadores. 

Neste momento, as cadeias de autoridade já estariam formadas. A servidão 

voluntária só seria possível se um sistema, um jogo, um conjunto de instrumentos – 

utilizando Nettlau – consolidassem sua propagação em massa. Esta cadeia atuaria 

em diversos horizontes da vida, não se limitaria à uma dominação puramente 

estrutural de coerção material. Seria um sistema complexo que agiria com mais ou 

menos intensidade nos diversos horizontes da vida. Sobre este sistema Nettlau diz: 
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“el sistema se mantiene con las cadenas de la autoridad, organizada ésta em sus 

múltiples manifestaciones: coacción material, servidumbre intelectual y moral, 

gubernamentalismo, sumisión y obediencia” (NETTLAU, 15/06/1933). Portanto, a 

existência da autoridade estaria condicionada à adesão massiva do sistema de 

autoridade que regimentaria a debilidade. A condição sine qua non da organização da 

autoridade seria o acolhimento em massa da cadeia de autoridade. 

A formação da autoridade em tempos remotos se expressaria pela formação 

de um sistema organizado de autoridade e, concomitantemente, uma cadeia de 

autoridade. O sistema organizado se manifestaria em grandes estruturas de 

dominação. A cadeia de autoridade agiria no sentido de persuasão do indivíduo à 

respeitar e acolher as decisões autoritárias. Tratar-se-ia de um sistema complexo, 

cujos os elementos agiriam muito mais na criação de condutas voluntárias que estaria 

em consonância com a manutenção da autoridade. Com isso em mente, pode-se 

entrar em momentos mais precisos da história da autoridade. 

Nettlau percebia a hegemonia da autoridade desde os antiguidade. Em um 

que se chama “Las fuentes del ideal anarquista”, Nettlau já evidenciaria que a 

autoridade parecia ser uma força hegemônica, quando diz que os filósofos anarquistas 

da antiguidade estavam isolados e que a liberdade nunca teria sido colocada em 

prática coletivamente. Em um segundo momento se diz que “Griegos y bizantinos, 

escribas y monjes pusieron em práctica el exclusivismo más pueril” (NETTLAU, 

15/11/1931). Posteriormente, afirma que Roma antiga seria fundada pelas bases da 

escravidão250. Seria possível fazer relações entre a tão criticada abstração de Nettlau 

com a filosofia de Aristóteles ou Platão, principalmente quando Nettlau diz: "los 

esquemas absolutos de Aristóteles” (NETTLAU, 15/05/1933). A antiguidade seria, 

portanto, dominada muito mais pela cadeia de autoridade, com pequenas exceções 

que seriam os estóicos.  

Nem mesmo a invasão dos bárbaros na Roma resultaria no desmoronamento 

da cadeia de autoridade. Pelo contrário, Nettlau analisa como o primeiro precedente 

histórico de um cooptação massivo pela cadeia de autoridade. Nettlau diz: 

Hay de esto un precedente histórico de los más lamentables. Cuando 
la antigua Roma fué conquistada por los pueblos llamados bárbaros, 

 
250 A redução dos dados na apresentação da narrativa histórica de Nettlau sobre a autoridade na 
antiguidade se deve a carência de passagens destinadas exclusivamente à ela. 
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conquista que merecía la tiranía romana universal, los incultos 
bárbaros totalitarios no pensaron en destruir la civilización romana; 
creían que lo tínico que les competía era situarse en el lugar ocupado 
por los romanos por un acto de fuerza y ser poderosos, ricos, 
cultivados, aptos para los goces todos como sus predecesores. ¡Error! 
Lo tínico que hicieron fué malgastar los recursos romanos y las 
acumulaciones sin saber renovarlas, siguiendo un período de mil años 
que fué la Edad Media tan negra y feudal, con sus horrores, su mortal 
pictismo y su corporativismo feudal. Lo que en aquellos largos siglos 
fué vida intelectual y espiritual, tuvo que hacerse totalmente en 
clandestinidad y contrabando so pena de merecer tortura y muerte. 
Por medio de hilos tenues se salvó secretamente un poco de la 
civilización clásica y oriental: un estudioso, un cultivado, un maestro. 
universitario, un herético, un miembro de las sociedades secretas, un 
monje estudioso, un médico investigador... La ignorancia, U brutalidad 
y el fanatismo, en cambio, cundieron y se propagaron por doquier con 
libertad absoluta, originándose el corporativismo y la guerra, las 
expediciones de fanáticas para obtener presa y botín: wikings, 
normandos, sarracenas, cruzados... (NETTLAU, 24/02/1936) 

A cadeia de autoridade, após a captura massiva do dos bárbaros, encontraria 

um largo período de estabilidade. Nettlau vê a Idade Média como um período de 

atrofiamento das forças progressivas, ou seja, de hegemonia quase absoluta da 

cadeia de autoridade. Após o feito de captura é como se a própria autoridade 

aperfeiçoasse sua estratégia imobilizando qualquer força progressiva ou libertária nos 

diversos horizontes da vida. As massas medievais estariam voluntariamente 

entregues aos comandos das autoridades e resignadas à cadeia de autoridade. Neste 

período, Nettlau encontraria dificuldade de mobilidade na ciência, arte, filosofia.  

Neste momento, a cadeia de autoridade seria agenciada somente pelos 

sacerdotes e Estado. Nettlau não evidencia nenhum outro agente que poderia 

dissiparia a cadeia de autoridade. Os sacerdotes e os dominadores parece ser os 

únicos agentes que conseguiria propagaria a autoridade entre as massas. Neste 

sentido, a cadeia de autoridade se consolidaria no ordenamento mais primitivo da 

sociedade. Isto não implica dizer que a cadeia de autoridade se comportaria igual 

durante as primeiras coletividades até a idade média. Como mencionado acima, 

Nettlau afirma que há um salto de organização e estratégia da autoridade no decorrer 

da sua história e, consequentemente, vira um artifício organizado de uma coletividade. 

Portanto, a cadeia de autoridade manteria seu agenciamento primitivo, porém com 

uma renovação das estratégias. 

Após o largo período de estabilidade da dominação da cadeia de autoridade 

manifesta no período que se estenderia da Roma antiga até a idade média, iniciar-se-
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ia um período de redução da potência da cadeia de autoridade. Este período se 

iniciaria com o surgimento do humanismo que inauguraria à crítica à autoridade na 

modernidade251. Do humanismo ao século XIX a cadeia de autoridade experimentaria 

uma redução da sua força. Nettlau, no seu comentário sobre Brandes252, evidencia o 

quanto a cadeia de autoridade perderia intensidade em sua força, vendo seu campo 

de atuação enfraquecido. Aquilo que seria, na força libertária253, o renascimento no 

XVII, o respirar com mais liberdade no século XVIII e o apogeu no século XIX, seria 

inversamente proporcional para a cadeia de autoridade. Sintomaticamente, a cadeia 

de autoridade se manifestaria, como afirma Nettlau ao ler Brandes, de forma velada e 

sutil. Neste sentido, o período de crise da cadeia de autoridade se tornaria seu período 

de renovação. 

O período de retrocesso da cadeia de autoridade exigiu dela uma renovação 

da sua atuação. Se na antiguidade ela conseguiria grandes feitos com a captura 

massiva dos bárbaros utilizando apenas os sacerdotes e os dominadores 

organizados, ela precisaria encontrar novas estratégias para se adequar as exigências 

do momento. É neste sentido que a cadeia de autoridade se renovaria em 

agenciamentos da crueldade, que se manifestaria em grandes terrenos distintos: a 

crueldade judicial (cárcere e tortura); crueldade curativa (loucos espancados e 

acorrentados); crueldade dos proprietários (escravidão e tratos); censura intelectual e 

servidão dos camponeses (NETTLAU, 15/10/1933). Neste sentido, a cadeia de 

autoridade, que se limitaria a ação dos dominadores e sacerdotes, transmutar-se-ia 

para um conjunto de crueldades que injetaria os imperativos da autoridade nas 

massas. Esta transmutação da cadeia de autoridade se trataria de uma nova 

dispersão em crueldades dispersas, que exigiria o recrutamento de novos agentes, 

não mais o sacerdote de outrora, mas agentes especializados em cada uma destas 

áreas. 

A reação ao enfraquecimento da cadeia de autoridade formaria um bloco de 

defesa da manutenção das estruturas do passado. Um bloco formado na segunda 

 
251 Na modernidade, pois os estóicos, na antiguidade, faria uma crítica bastante incisiva à autoridade. 
252 Como había precedido una época verdaderamente humanitaria, las expresiones eran veladas, 
disimuladas. Después de las guerras y de la ferocidad nacionalistas, se desprende la máscara, 
viéndose penetrar y crecer el sentido reaccionario. Políticos, economistas y hombres de ciencia se 
ponen al servicio del romanticismo y la religión lo bendice (NETTLAU, ) 
253 Aqui é mais fácil explicar a motivação da escolha de força libertária, que seria, nada mais, nada 
menos que uma força que emana do valor Liberdade. 
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metade do século XVII e que perduraria até o século XX. Nettlau percebe que novos 

grupos se incorporariam a este bloco no decorrer do tempo. Em uma única passagem 

Nettlau menciona a história deste bloco em uma única passagem: 

Desde que fueron amenazados los privilegios seculares en la segunda 
mitad del siglo XVII, la reacción tuvo base sólida de sustentación en 
las monarquías, en la aristocracia territorial, en la clerecía, en la masa 
rezagada de campesinos y pequeños burgueses. Este bloque fué 
reforzado en el transcurso de los siglos XIX y XX por la gran burguesía, 
las finanzas, con una parte de los intelectuales y técnicos. Todavía se 
incrementó el bloque en el siglo XX con la masa flotante de 
profesionales de asalto y filibuseros voraces acérrimos del botón y de 
la autoridad, unidos a la gama infinita de pobres de espíritu y 
codiciosos aspirantes a mejoras personales sin escrúpulo, ya 
mediante el robo del progrom o mediante el ejercicio de alguna junción 
semioficial de subalterno del verdugo, usurpador armado del fascista 
o cargos parecidos, enemigos todos como vagos del honrado trabajo 
(NETTLAU, 14/02/1936) 

Portanto, na segunda metade do século XVII se formaria um bloco de reação 

as ameaças dos privilégios seculares que, possivelmente, investiria no sistema de 

crueldade. A adesão de novos grupos será mais ou menos por motivações similares, 

mas não necessariamente iguais. O bloco de reação, no século XIX, mudaria 

novamente de estratégia. O que é importante neste momento é que a autoridade, para 

Nettlau, encontraria agentes em todas as camadas da sociedade desde o século XVII. 

Neste sentido, se na revolução francesa as diversas classes se uniram para uma 

evolução de matriz progressista, na segunda metade do século XVII setores das 

diversas camadas da sociedade se uniriam para manter os privilégios seculares. Na 

constatação deste movimento histórico que Nettlau afirma: 

En resumen, los elementos partidarios de la lentitud y de la 
contemporización en una clase, como los progresivos y activistas de 
la misma, dialogan y actúan con sus afines correspondientes de otra 
clase; por encima de la línea diferencial de clase se entienden y van 
al unísono con sus iguales del sector contrario: conservadores 
proletarios con conservadores burgueses, temperamentos 
progresivos de una clase con los de otra… (NETTLAU, 15/10/1931)254 

 
254 Nettlau nunca teve muita afinidade com o conceito de classe, sobre ele diz: “Las clases son núcleos 
que se califican por la posición económica y social de sus componentes y nada más, sin que puedan 
garantizar su unidad de espíritu e acción, quedando patentizada, em cambio, su enorme diferenciación 
interior em multiples aspectos” (NETTLAU, 15/10/1931). A classe seria somente uma ênfase da sua 
crítica por conta do fatalismo econômicos, porém Nettlau se opunha a todos os construtos coletivos. 
Em uma carta (publicada no livro de Rocker) destinada a Muesham (amigo de Nettlau), Nettlau diz: “Su 
proletariado, mi querido amigo, no es más que un producto de espuma, una abstracción, una palabra 
sin sentido concreto, como todos los conceptos colectivos” (NETTLAU apud ROCKER, 1950, p. 208)  
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A formação do bloco reacionário no século XVII manifesta uma reconfiguração 

dos agentes da autoridade. Se em outrora, a cadeia de autoridade seria disseminada 

sobre os sacerdotes e os dominadores, a partir da desestabilização do estado de 

dominação que perdurava desde Roma antiga, foi preciso encontrar novos agentes 

que ditassem a consciência coletiva. Na metade do século XVII, com a formação de 

um bloco que abrangeria diversas camadas sociais como, por exemplo, os 

camponeses, o agente dominador de outrora perderia parte da sua unidade e 

encontraria pontos de propagação em camadas externas. Ou seja, não seria mais 

necessário ser um dominador ser agenciado pela autoridade. Neste sentido, a reação 

ganharia intencionalmente certa fluidez na sua capacidade de agenciamento. 

A formação de blocos em defesa de privilégios e a fluidez dos agentes da 

autoridade promoveria o avanço da reação no século XIX. Tratar-se-ia de um esforço 

iniciado pelo catolicismo que conseguiria angaria uma ampla diversidade de grupos 

sociais para órbita da autoridade novamente. Nettlau, sobre este movimento do 

catolicismo na segunda do século XIX, diz:  

Contra toda aquella vitalidad se levantaron las potencias negras, 
retardatarias, interesadas, ahítas de privilegios, sostenedoras del 
pasado y de su permanencia en el tiempo. La movilización incesante 
de aquellas fuerzas produjo sus frutos, poniendo en pie con ferocidad 
elementos antiprogresivos. Se trata de un cerco que llega a inundar la 
zona de los constructores del progreso, los que no han estado siempre 
en estos sesenta últimos años a la altura de su misión y han estado a 
la altura de su misión y han llegado a incurrir en faltas y hasta en 
locuras no sabiendo reaccionar ni siquiera unirse y situarse frente al 
mal que se yergue amenazador.  
Desde que se marcó la difusión del Syllabus de 1864, la Iglesia de 
Roma organizó sus filas en todo el mundo, lo mismo que el 
protestantismo. La ciencia misma, tan asequible en cierta época, se 
aparta del contacto con el pueblo, saturándose en su aislamiento de 
sistemas ambiguos que introducen la religión por ciertas puertas falsas 
o bien se une al capitalismo industrial o al patriotismo. 
Las distintas confesiones invaden el campo social oponiendo las 
organizaciones de trabajadores religiosos a los núcleos socialistas. 
También han podido las diversas iglesias influir decididamente sobre 
la parte del pueblo poco instruida, absorbida constantemente por 
cuestiones inmediatas, cominerías e intereses mezquinos: la pequeña 
burguesía, los comerciantes de poca base, que tienen al gran 
capitalista a la vez que al trabajador, los que no se avienen a tenerse 
por auténticos proletarios, ni son tampoco burgueses de gran 
envergadura. Son los antisemitas, los [ilegível] en Finlandia, los 
antisocialistas y fascistas que se ven por doquier, los dictadores desde 
Boulanger a Pilsudoski y Mussolini, el ejército y la iglesia, los realistas, 
la gran burguesía, la reacción… 
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Los animadores más destacados de ese mundo siniestro saben 
atraerse las juventudes liberales en otro tiempo y consiguen 
impregnarlas de nacionalismo. Se manifiesta éste por el culto al 
Estado, el odio de raza y un deseo ferviente de promover querellas y 
guerras. El fascismo de la juventud italiana, francés, belga, alemana, 
austriaca, inglesa, sueca, checa, húngara, rumana, etc… en su 
realidad auténtica defiende los intereses burgueses siendo pobre, y 
sin saben dónde ir se ponen al servició de la ferocidad en la lucha 
contra el progreso. Doctrinarias, sujetas a sistemas y programas 
engañosos como el jesuitismo, las juventudes se creen revolucionarias 
(NETTLAU, 15/04/1932) 

Se a reconfiguração, no século XVII, atingiria somente os dominadores, com 

diversificação dos atores da conservação, ela atingiria os sacerdotes. 

Simultaneamente a esta diversificação de agentes da reação causada pela circulação 

da Syllabus de 1864, iniciar-se-ia um movimento de avanço da técnica e das 

máquinas.  Sobre esta mudança, Nettlau diz: “la automecanización en que caen los 

hombres que se dejan alimentar intelectualmente por la bazofia embrutecedora de la 

gran Prensa, la radio y la política, aparatos modernos que sustituyen al clérigo de ayer 

en el dominio de las conciencias.” (NETTLAU, 15/05/1933). Portanto, a autoridade 

encontraria suporte na automecanização que ocorrera na modernidade. Destes dois 

movimentos independentes (de um lado, a invasão do catolicismo no terreno social, 

de outro, os avanços técnicos) a autoridade se veria racionalizada. A projeção 

conquistada pela Syllabus de 1864 no terreno social, que expandiria seu campo de 

atuação das Igreja, somada aos avanços técnicos, que permitiria a comunicação em 

massa, produziria, aparentemente, a racionalização da autoridade. A dispersão seria 

tão ampla que não mais seria necessário se relacionar com o sacerdote para dominar 

as consciências. 

A racionalização da autoridade não seria indício de canalização em um único 

projeto. A ampla dispersão da autoridade produziria o efeito contrário. Aparentemente, 

em Nettlau, a autoridade se homogeneizaria muito mais outrora. No fim do século XIX 

e início do XX, Nettlau percebe inúmeros projetos diversificados expressando a 

autoridade. Sobre a diversidade dos projetos da autoridade, Nettlau diz: 

La guerra aguda, alternativamente militar y económica, que hace 
estragos desde 1914 entre los capitalismos, los Estados y las 
mentalidades patrióticas de la mayor parte de las razas 
civilizadas, ha precipitado los acontecimientos sociales que, por 
eso, en pánico egocéntrico, han adquirido formas singulares e 
imprevistas, tales como ese bolchevismo que ha ocupado el 
lugar del zarismo, como ese fascismo aplastando bajo sus pies 
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al liberalismo italiano, y como también ese caos de extremismo 
reaccionario frenético que hace estragos en Alemania y en la 
Austria actual completamente desorientadas por desdichas sin 
término. Así también los incidentes extraordinarios que afectan 
a casi todos los países y con frecuencia en proporciones 
inauditas: así las dictaduras en tantos países europeos y 
americanos (NETTLAU, 01/07/1932) 

A ampla dispersão das forças autoritárias causadas pela Syllabus de 1864 e 

a consolidação da comunicação em massa resultariam num conjunto de projetos que 

diversificariam a autoridade. No trecho acima, Nettlau apresenta alguns destes 

projetos, porém nem todos estão ali descritos255. No campo da autoridade se tornaria 

difícil falar em individualidade dos projetos, porém não se poderia colocar todos em 

uma mesma estampagem. Alguns pareceriam aderir com mais ou menos intensidade 

a crueldade, diversificariam os inimigos mortais, e ramificaria a autoridade em 

estratégias distintas de uniformização. Nettlau dispersa estes projetos emanados da 

autoridade pela regra da uniformização e crueldade. Entretanto estes grupos seriam 

a manifestação sanguinária da racionalização autoritária. Nettlau, vê determinados 

projetos de racionalização que não se tornaram sanguinários, mas causaram efeitos 

amorfos nas massas. 

Nettlau utiliza de três novelas sociais para apresentar os projetos de 

modernidade da vida obreira. As três novelas conseguiriam apresentar como a 

racionalização autoritária se manifestaria em três grandes projetos altamente 

massificados de vida dos trabalhadores. Os três projetos se comportam como os de 

implementação mais bem-sucedidas na vida dos trabalhadores. São, nas palavras de 

Nettlau, “tres verdaderas epopeyas de la vida obrera”. Os outros grupos mencionados 

acima seriam menos massificados, reduzidos a grupos mais ou menos extensos, mas 

que não ganhariam projeção internacional ou seria ofertado pelo capitalismo moderno 

 
255 São mais exemplos: Es la lucha de las bandas mercenarias de los condottieri del Renacimiento, los 
lansquenetes de los siglos siguientes, los chouans, los sanfedisti, el Angel Exterminator, el Ku-Klux-
Klan americano, las tschernosotnetzi (centurias negras) rusas y todas las demás hordas de los 
progroms antisemitas de la Europa oriental, los Camelots du Roy en plena Francia, precedidos de los 
antidreyfusistas y de la Boulange, los otros fascistas franceses, la Legión Americana de 1919 las ligas 
patrióticas y nacionales de todas partes, el fascismo mussoliniano, los hitlerianos alemanes. La 
Heinwehr austriaca, los fascistas checos, belgas, ingleses, etc., las hordas polacas de Korfanty, los 
guardias blancos rusos, los pogromistas rumanos, los hombres del terror blanco en Hungría, qué más 
se quiere, es un mundo que. nos. ha parecido pertenecer en los siglos sombríos de la historia, pero que 
ha saído a la luz y pulula y se revuelca entre nosotros, como cuando ciertas condiciones atmosféricas 
o de humedad permiten súbitamente a reptiles, batracios y otros malos bichos multiplicarse y salir de 
sus guaridas. (NETTLAU, 15/12/1930) 
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como grandes formas de vida. As três novelas são: 1 – “Oil!” de Upton Sinclair (1926); 

2 – “El Cemento” de Fedor Gladkov e; “Boston” de Upton Sinclair (1928). Será 

apresentada somente a relação que Nettlau elabora entre cada novela social e a vida 

operária. 

A primeira novela descrita por Nettau é a “Oil!” que Upton Sinclair publicou em 

1926. Nesta novela seria apresentada uma descrição de um grande tronco do 

capitalismo moderno. Sobre a descrição da novela, Nettlau a resume da seguinte 

forma: 

¿Y d pueblo trabajador? Frente a empresas mundiales cual las 
organizadas por el capital del petróleo y de otras ramas, éste se halla 
exclusivamente a la defensiva, tratando de impedirla disminución 
progresiva de su nivel de vida, y a lo sumo sin esperanza de ganar 
terreno. Frente a él se yergue el militarismo policial privado del 
capitalismo el cual recibe llegado el caso, un carácter oficial inviolable, 
que hace que entonces tenga tras de sí todo el poder armado del 
estado. Los trabajadores mismos, aparte de raros socialistas, son una 
masa amorfa de individuos que luchan por su posición personal, sin fe 
en la acción colectiva y solidaria. Los sindicatos pueden reunirlo 
temporalmente para una lucha definida, pero esto es fogata de virutas 
y la gran masa se halla fascinada por la mentalidad capitalista, que 
parece prometer éxito a los más fuertes y a los más astutos.  
Por esto el Capital, con todo el mundo a sus órdenes, estado y pueblo, 
se revuelca cada vez más en las riquezas naturales nuevamente 
abiertas y cínicamente acaparadas y consumidas hasta el último 
fondo. Es como si el socialismo fuera un cero inútil y no existiera, y, 
efectivamente, para uno de estos poderosos capitalistas las arengas 
socialistas tienen tan poco valor como las arengas religiosas en las 
innumerables iglesias, Dios está lejos, ¡pero la indignación del Pueblo 
parece, desgraciadamente, estar mucho más lejos todavía! 
(NETTLAU, 15/05/1929) 

 
A segunda novela social seria a “El Cemento” escrita por Fedor Gladkov. Os 

anarquistas espanhóis a considerou tão importante que a LRB publicou a novela no 

seu número 138. Sobre ela Nettlau diz: “yo no conozco descripción que sea a la vez 

una apología más sinceramente intencionada y una fustigación más convincente de 

lo que ocurre en un país nominalmente gobernado por un socialismo oficial” 

(NETTLAU, 15/05/1929). Sobre a situação da vida operária descrita na novela, Nettlau 

diz: 

Reprimiendo todas las energías y capacidades sociales al margen de 
las filas oficiales. Estas filas absorben muchas buenas voluntades 
todavía, paralizándolas y desnaturalizándolas, y sí algunas 
individualidades enérgicas luchan contra ellas, sus posibilidades de 
éxito son verdaderamente precarias y al fin la rutina y la burocracia 
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triunfan. Es desolador, pero eso es lo que sucederá en ese socialismo 
sin socialistas que se prepara desde hace varias generaciones, el cual 
concede a los individuos el voto y otros gestos colectivos realizados 
con grandes intervalos, y confía todo el resto a los jefes y subjefes. 
Toda Rusia se halla más que nunca en la situación del puerto marítimo 
de Cemento, y toda Europa se vería sumida en ella si mañana 
triunfase un socialismo oficial cualquiera. Esto no sería el 
desenvolvimiento maravilloso de mil fuerzas y talentos sociales, como 
nosotros soñamos, sino un gubernamentalismo social, que reposa ya 
en estado de crisálida en todos los partidos socialistas políticos, un 
estrangulamiento de todo lo que no lleve la marca oficial. (NETTLAU, 
15/05/1929) 

O terceiro livro é o “Boston” de Upton Sinclair, publicado no ano de 1927. Ela 

representaria muito mais a relação do trabalhador com a ideias de transformação 

social. Nettlau diz: 

Comprendiendo la superpotencia y la absoluta falta de escrúpulos de 
la plutocracia americana en sus menores detalles, viendo igualmente 
– a excepción de algunos idealistas de las generaciones que expiran  
en los Estados Unidos nada se opone al capitalismo al margen de este 
unionismo obrero congregado para la batalla inmediata, pobre y 
escéptico en ideas de solidaridad general y en aspiraciones futuras, 
no considerando como realidades más que a estas dos fuerzas 
puramente batalladoras […] la belleza de la causa anarquista no les 
impresiona porque esta belleza, para su mentalidad de americanos 
endurecidos, no parece dar aún una fuerza real a nuestra bella causa. 
Insisto sobre este hecho, porque en él se manifiesta una de las causas 
de la falta de verdadero interés por nuestras ideas en el mundo 
presente. Los hombres de esta época nos juzgan como separados del 
mundo real, como personas divorciadas de los problemas candentes, 
como hombres ya del pasado, ya del porvenir, pero no del presente. 
(NETTLAU, 15/05/1929) 

Os comentários de Nettlau sobre os três livros seriam não só uma análise 

sobre novelas quaisquer, mas, muito mais, um meio prático para compreender a 

situação dos projetos de sociedade que Nettlau vivia. Certamente, há um certo tom 

de admiração pelos escritores, elementos alegóricos admirados por Nettlau, enfim, o 

comum nas análises sobre arte. O que Nettlau considera neste artigo é o potencial 

remissivo destas novelas para o estado das coisas. Neste sentido, as três epopeias 

da vida obreira não indicam um terreno fértil para o anarquismo. Pelo contrário, as 

diversas racionalizações produziriam muito mais dificuldades para a massificação do 

anarquismo. 

Portanto, a história de Nettlau sobre a autoridade demonstraria que a 

racionalidade a recolocaria como dominante na consciência popular. Se no período 

que se inicia no século XVII a força libertária conseguiria avanços significativos no seu 
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potencial, o fim do XIX e início do século XX, demarcaria a renascença da autoridade 

como força dominante na sociedade. A democracia fracassaria no sentido de produzir 

individualizações e só resultaria em endurecimentos, padronizações e rotimizações 

da vida obreira, como demonstrariam as três novelas apresentadas por Nettlau. Neste 

sentido as individualidades, as minorias perderiam seu potencial progressivo pela 

racionalização. A situação descrita por Nettlau se opõe diametralmente à situação tida 

como fértil para Nettlau. Exceto em algumas reservas de humanidade como a 

Espanha e a Argentina, o restante do mundo viveria a decadência, no sentido de 

desenvolvimento das potencialidades humanas.   

A descrição sobre as possibilidades de interação entre a liberdade e a 

autoridade é o grande objetivo das publicações de Nettlau. A análise de como Nettlau 

sugere que o anarquismo deve interagir com o meio regido pela autoridade e como a 

autoridade invade a liberdade será dividido, num primeiro momento, em como a 

autoridade interage com a liberdade e, num segundo momento, será apresentada a 

sugestão de interação do anarquismo com a autoridade. Encerando-se, assim, a 

análise de sua prática de liberdade e liberação.  

A descrição de como Nettlau analisa a interação entre a liberdade e autoridade 

deve se iniciar em uma demonstração do horizonte que a disputa acontece. Nettlau 

percebe dois níveis de disputa: 

Autoridad y libertad nascieron así del seno de la antigua colectividad y 
por largo tiempo la fuerza bruta de la autoridad, aterrorizando a las 
masas físicamente y embruteciéndolas intelectualmente, ha triunfado 
sobre la libertad. Cambiar eso, hacer triunfar la libertad, esa será la 
obra definitiva de la anarquía. (15/08/1924) 

O nível do terror pela força bruta seria um nível primário, o nível elevado de 

ação da autoridade seria o do embrutecimento intelectual. Aqui se pode perceber a 

manifestação da compreensão de base ética dos projetos de sociedade de Nettlau. 

Sua preocupação destinada ao terror do embrutecimento intelectual seria devido à 

construção do que ele chamou de antiética (NETTLAU, 15/02/1931), “las acciones 

antisociales erigidas em sistema: la usurpación por el más fuerte, el fraude em 

transacciones mutuas y parsimonia y rapacidad”256. O terror da opressão física, 

certamente, seria um dos pilares importantes do domínio da autoridade, porém, com 

 
256 Não se deve confundir antiética com a amoralidade de Nietzsche, também defendida pelos 
anarquistas franceses. 
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a racionalização, o domínio pela força é cada vez menos requisitado. A crueldade 

judicial, curativa e proprietária seriam formas de entronizar a autoridade na 

consciência. Com a modernidade isto ganharia mais força sendo o cinema, rádio e 

periódico responsáveis pela disseminação da antiética, ditando massivamente como 

se deve pensar. 

Portanto, Nettlau foca sua análise sobre a interação entre autoridade e 

liberdade menos no horizonte primário, de uma batalha física, material, do que na 

constituição do nível ético, dos valores, das mentalidades. A massificação da 

uniformidade seria os efeitos de uma estabilidade da autoridade. A interação apenas 

passa por este campo, sua ação é centrada na sedução dos produtos da autoridade 

pela liberdade e vice-versa. Portanto, o eque será analisado a seguir não se trata de 

uma análise do exercício da força bruta, mas de persuasões, conquistas feitas em um 

jogo simbólico de mentalidades e funções. 

 O exercício da força seria a forma mais primária e ingênua de uma captura. 

Com a o avanço da técnica, ela se torna quase ineficaz. A força como estratégia de 

sedução não é monopólio da autoridade, a liberdade utilizaria esta estratégia, 

obviamente com funções distintas (não repressivas). Nettlau fala sobre isto: 

Es preciso aportar inteligencia, actividad, denuedo, talento y hasta 
paciencia para llenar los huecos inevitables. He aquí el verdadero 
sentido de la acción directa en nuestro tiempo; la que sepa elevarse 
sobre la materialidad de las organizaciones, incluso de las más 
meritorias, sobre el localismo limitado y sobre la cuadrícula de los 
oficios para no hablar siempre de huelgas o bien para valorizar éstas 
con la reflexión que las hace eficaces. En vez de huelgas accidentales, 
espasmódicas, egocéntricas, ¿no sería posible actualizar otras más 
conscientes y decisivas que hicieran el punto más vulnerable del 
armazón capitalista con el mínimo esfuerzo, desarrollando ccon 
inteligencia lo que podría llamarse el jiu jitsu de las huelgas? 

O termo “jiu jitsu das greves” cunhado por Nettlau se refere a vitória da 

liberdade contra a autoridade pela mediação da força. Nettlau vê certas limitações 

neste tipo de ação, não agir com inteligência, limitação espacial, falta de talento, enfim, 

uma total falta de traquejo com as exigências da modernidade. É neste sentido, o da 

ineficácia de ações como estas, que Nettlau insere suas análises sobre o nível elevado 

de sedução.  

A autoridade cria aparelhos de captura. Faz-se necessário lembrar uma 

passagem de Nettlau sobre a reação que agiria invadindo o terreno da liberdade, 
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comportando-se como um micróbio altamente contagioso e tóxico. Esta passagem 

alegórica remete aos dispositivos de captura da autoridade. Sua ação seria a de 

invadir o terreno da liberdade e lhe contaminar, convertendo-lhe em instrumento da 

autoridade. Seriam três dispositivos que conseguiriam seduçãor os produtos da 

liberdade, o sectarismo, imediatismo e o heroísmo. Todos estes dispositivos de 

capturam podem e são, costumeiramente, usados pela autoridade. Este não é o foco, 

mas como estes dispositivos se manifestam no terreno da liberdade. Analisá-los-á a 

seguir: 

1 – Fanatismo: este aparelho é um dos mais danoso e eficaz. Ele sugeriria 

que uma série de articulações amplas que se formalizaria em um programa, folhetim 

ou seus sucedâneos ditaria a única expressão real da liberdade. Neste sentido, ele 

estaria relacionado ao dogmatismo e exclusivismos. Segundo Nettlau, o fanatismo: 

Dado el espectáculo de la absoluta intolerancia bolchevista que 
siembra la ruina y la destrucción física de los socialistas de todas las 
tendencias, y el espectáculo de la invasión de un fanatismo 
despiadado en el seno de los movimientos ruso y francés por la 
plataforma y por cierto reciente congreso, la rebelión se hacía 
inevitable, la copa estaba ya llena; el esfuerzo hacia una esfera de 
amistosa camaradería debe ser sostenido hoy con una gran fuerza de 
propulsión inicial. Dejemos que esta impulsión se desarrolle y que el 
trabajo se haga en gran escala; dejemos que los fanáticos se unan 
entre sí; pero hagamos que Jos camaradas de sentimientos sociales 
se den las manos. Los frutos del fanatismo están ante nosotros, desde 
1917, en el bolchevismo y el fascismo, y de la misma manera que con 
PI tiempo, todos los fanáticos del mundo se arrimarán a estos dos 
polos magnéticos de la autoridad y de la antihumanidad, debemos 
esperar que nuestro polo de libre camaradería, de tolerancia mutua y 
de benevolencia atraerá a todos los elementos libertarios y sociales de 
la humanidad, sean actualmente conscientes anarquistas o no. Por 
demasiado tiempo, la humanidad habla visto dos fases en el 
anarquismo - la profesión del mayor amor y respeto hacia la libertad, 
y la preconización le un remedio único de solución económica, 
arreglado ya de antemano --contradicción manifiesta que, tengo la 
completa convicción de ello, ha debilitado considerablemente el poder 
de atracción del anarquismo para los que razonan, y ha hecho de él, 
ante todo, una cuestión de fe o de creencia, de preferencia personal y 
de sentimiento (NETTLAU, 01/04/1929) 

O fanatismo invadiria o terreno da liberdade dizimando a possibilidade de 

tolerância mútua e livre camaradagem. Há fanáticos que surgem no terreno da 

liberdade e acreditam fielmente na liberdade. Na tentativa de retirar a humanidade do 

domínio da autoridade, produziriam remédios únicos de solução econômica, por 

exemplo. O fanatismo se relaciona se relaciona com o dogmatismo quando ele 
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transfere sua fé ou crença pessoal para o terreno social. Cabe destaca que Nettlau o 

opõe a camaradagem livre, tolerância mútua e a uniformização. Os plataformistas não 

seriam os primeiros que manifestaram o fanatismo no anarquismo, porém, à época 

das publicações de Nettlau é o que estariam mais consolidados. A plataforma seria 

um exemplo de fanatismo que tentaria impor um projeto único ao anarquismo. Neste 

sentido, o fanatismo seria expressão de uma intolerância que se formaria no seio da 

liberdade. 

2 – Imediatismo: trata-se de uma ansiedade para implementar os projetos 

libertários sem tomar as devidas precauções. Como toda invasão da autoridade, pode-

se encontrar em meio a indivíduos que desejam intensamente a liberdade. Na prática, 

poder-se-ia pensar em alguém que deseja tanto a liberdade que esqueceria dos 

elementos básicos da liberdade ou de conjurações da autoridade. A vontade em 

instaurar a liberdade em um ato imediato poderia desconfigurar a liberdade. Neste 

sentido o imediatismo, como dispositivo de captura da autoridade, ocuparia espaço 

no terreno da liberdade: 

Se sabría evitar el doctrinarismo de las escuelas, la idea absurda de 

las soluciones únicas, las concepciones simplistas del 

perfeccionamiento inmediato absoluto, de las pasiones violentas que 

conducen a las exageraciones, intolerancias y otras manifestaciones 

del espíritu autoritario latente que llevamos aún en nosotros, las 

quisquillas por detalles nimios y tantas otras enfermedades infantiles 

del siglo pasado del socialismo. (NETTLAU, 15/05/1931) 

O socialismo teria uma história de desvio da liberdade pelo imediatismo, 

segundo Nettlau: 

Ya estuvo en buen camino el dar a estas afirmaciones una base real 
por la Internacional de 1864, tal como la comprendieron sus 
verdaderos adherentes, los colectivistas autoritarios, de descontar de 
la vida socialista futura su propio reino presente, y de los socialistas 
políticos, el poder inmediato, han desviado el socialismo, haciéndole 
parlamentario primero y luego aspirante a la incautación del poder en 
un Estado particular (NETTLAU, 15/09/1929) 

O imediatismo diagnosticado por Nettlau como um aparelho de captura não 

deve ser confundido com trabalho para preparar a revolução. O imediatismo, embora 

tenha a ver com a oposição ao espontaneísmo, não seria a única forma de preparar a 

revolução. Esforços que visam preparar a revolução seriam bem-vindos para Nettlau. 

O que não significa abandonar a liberdade integral, muito menos fazer ceder à 

autoridade. O que Nettlau trata aqui, certamente, são de indivíduos que não aceitaram 
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a revolução chegar com os braços fechados, porém isto não legitimaria uma 

desconfiguração da liberdade. O preparar a revolução seria precisamente o trabalho 

anarquista para propagar a vontade por liberdade, isto não implica em uma relação 

de tomada do Estado, nem uma vanguarda aos moldes de Lênin ou Blanqui.  

 Porém o aparelho de captura mais perverso poderia ser percebido pela 

economia e pela ciência. Estes dois grandes horizontes, no decorrer da sua história, 

sofreram grandes alterações que provocariam o fortalecimento e consolidação da 

autoridade. Apresentar-se-á as duas passagens de Nettlau que tratam destas duas 

transformações e, posteriormente, será explicado como isto se articula com o aparelho 

de captura da autoridade. 

Existe por un lado la maquinaria capitalista en sus capacidades 
maravillosamente desarrolladas de producción, transporte y 
distribución allí donde hay compradores, lo cual es muy diferente a 
consumidores. Pero la racionalización y los progresos mecánicos han 
producido tan abundantemente que ya no hay bastantes compradores, 
e incluso en los Estados Unidos ha habido en noviembre pasado la 
gran baja de valores, esa gran advertencia, que ha mostrado al 
inmenso país saturado de productos, y los otros países, cada uno con 
el problema de los parados, frecuentemente la miseria local o las 
ambiciones industriales ante él, cada vez menos dispuestos o 
demasiado pobres para absorber los productos americanos. 
(NETTLAU, 15/07/1930) 

Sobre a ciência: 

De 1875 a 1927 ha hecho la ciencia progresos enormes, ¿pero 
conservamos todavía enteramente aquel consuelo sereno de 1875? 
Entonces fue desinteresada la ciencia, entonces puso las bases sobre 
las cuales han crecido después la ciencia aplicada, bienhechora de la 
humanidad, y su brazo derecho, la técnica perfeccionada. ¿Qué 
vemos hoy? En el país que más debe a la ciencia aplicada, a la 
técnica, en América del Norte, se levanta la mano contra la ciencia 
pura, madre de la de las aplicaciones prácticas y provechosas, se cree 
poder detener esa “evolución darwiniana” proscribiéndola… Y esta 
ciencia aplicada que nos alumbra, que trabaja para nosotros, que nos 
hace revolotear en el aire y comunicar entre todos los lugares y 
rincones de este pequeño globo, esta ciencia se consagra a producir 
la destrucción mutua de los humanos con las máquinas de guerras, 
con la asfixia y los gases deletéreos, llevados al colmo de la 
perfección…. Hoy, al lado de la ciencia idealista y tan realista a la vez, 
bienhechora de la humanidad, hay la ciencia malhechora al servicio de 
los dominadores. Y hay todavía la técnica dirigida, orientada hacia la 
centralización capitalista y estatal, la técnica de las diversiones 
vulgares que absorben poco a poco el verdadero arte, en una palabra, 
la ciencia ha perdido en gran parte aquella fiera independencia que le 
hizo triunfar sobre todos los poderes de los siglos negros de la historia: 
hoy, con honrosas excepciones, sin duda, se adapta cada vez más a 
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todo poder, a la riqueza y sus defensores, Estado, ejército y otros 
(NETTLAU, 01/10/1927) 

As duas passagens descrevem um movimento que ocorreria em momentos 

diferentes e em horizontes diferentes, este movimento seria um dos aparelhos de 

captura da autoridade. O movimento que ocorreria na economia e na ciência seria o 

da descentralização paulatina do aperfeiçoamento da humanidade. A economia, 

dentro da narrativa de Nettlau, foi uma das primeiras a sofrer com este movimento. A 

economia é entendida no sentido mais simples, um “gerir a casa”. Se nas coletividades 

primitivas a gestão se baseava no apoio mútuo, posteriormente, a gestão seria feita 

por um sistema hierárquico, cujos os de baixo são cada vez mais espoliados para 

manter as perversões dos de cima. Nos séculos XIX e XX, com a racionalização, a 

humanidade se descentralizaria ainda mais. Disto se desdobraria a crise em 1929, 

causada do excesso de produtos supérfluos. A ciência, como a passagem mostra bem 

claramente, descentraliza-se da humanidade e começa a produzir bens que poderiam 

destruir a própria humanidade. Perderia toda sua função, transformá-la-ia em uma 

ciência malfeitora a serviço do poder, riquezas e seus defensores e não mais da 

elevação da humanidade. 

Portanto, a autoridade possuiria três aparelhos de capturas: fanatismo, 

imediatismo e desumanização. Todos eles desviam a função dos bens da liberdade 

para reprodução da autoridade. Agem no seio da liberdade e a captura, fazendo dela 

uma ferramenta da autoridade que pode alcançar um potencial destrutivo incalculável. 

De um produto da liberdade capturado pela autoridade para um bem da autoridade 

não haveria muita diferença, somente um potencial destruidor ampliado. Não se pode 

esquecer que, em Nettlau, o que produz progresso é a liberdade, portanto, a 

autoridade só se aprimoraria com a captura dos produtos da liberdade. 

Neste jogo, a liberdade não seria ingênua em se manter passivamente a 

espera de uma catástrofe na autoridade causada provocada pela própria. Não se pode 

esquecer que a prática de Nettlau se destina à conjuração da autoridade, ou seja, a 

esterilização dos aparelhos de captura da autoridade. Mas, mais que isto, a liberdade 

soltaria seus aparelhos de captura no contexto adverso. Todas as práticas de 

liberação e liberdade seriam os aparelhos de captura da liberdade. Será apresentada 

a estratégia proposta por Nettlau para definir melhor os aparelhos de captura da 

liberdade. 
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Os aparelhos de sedução da liberdade têm a função de liberação. Em um 

contexto regido sob o domínio da autoridade, não haveria outra estratégia possível 

para a liberdade. Ou ela encontra adesão de indivíduos que elegeram uma afinidade 

com a autoridade e os liberam das amarras ou ela se comportaria passivamente. 

Nettlau se filia à uma concepção de anarquismo que não acredita em um 

espontaneísmo, sendo dever dos libertários promoverem a liberação. Liberação, no 

sentido do anarquismo, seria “el progreso sincero y desinteresado, que es siempre 

una liberación, una destrucción de obstáculos, un perfeccionamiento más armónico” 

(15/03/1931). Portanto, a interação da liberdade com o campo libertário se orientaria 

pela liberação, uma destruição dos obstáculos para o aperfeiçoamento da liberdade. 

Em Nettlau isto aparece da seguinte maneira: 

¡Y qué no está por hacer en los dominios siguientes, donde los 
socialistas y libertarios que por ellos se interesan se hallarían en 
compañía de hombres y mujeres abnegados, cuyas ideas, quizá 
restringidas, son susceptibles desarrollo y profundización: la escuela 
libre, tema inseparable del niño libre, los cuidados higiénicos, su 
nutrición intelectual protegida contra el veneno religioso y la infección 
autoritaria en general! De ahí a la humanización de la situación de la 
mujer que todavía deja mucho que desear, a la revisión de la conducta 
moral entre adultos, en fin, a un buen medio pedagógico libre que 
podrá regenerar a gran cantidad de familias y crear centros de libertad, 
lugares de solidaridad que, poco a poco, será posible saturar de 
nuestras ideas en toda su integridad.  
Y el libre pensamiento que abre los ojos al hombre, libertándole de la 
ignorancia heredada de los tiempos prehistóricos, aproximándole al 
universo, a la naturaleza, los seres animados, a sus hermanos, 
mostrándole así la solidaridad y la humanidad que abarcan el todo y 
enseñándole también su dignidad humana y sus derechos de hombre 
y mujer (NETTLAU, 01/04/1929) 

Nettlau propõe uma militância de regeneração higiénica que retiraria homens 

e mulheres da infecção autoritária. Neste sentido, a militância libertária se comportaria 

como um remédio contra a autoridade257. Sendo o meio autoritário uma atmosfera 

tóxica que causaria uma infinidade de enfermidades nos humanos258. Portanto, os 

aparelhos de sedução se portariam com propriedades farmacológicas de 

 
257 Estas relações entre vida individual e social com a medicina pode ser uma inspiração do darwinismo, 
porém os gregos antigos como, por exemplo, os estoicos utilizavam destas noções. A remissão não 
fica clara. 
258 A medicina atual não abandonou este efeito nocivo das doenças: “moléstia é um fenômeno humano 
mas não biológico. É a experiência humana de enfermidade. Consiste no conjunto de desconfortos ou 
distúrbios psicológicos resultantes da interação da pessoa com o ambiente. O estímulo ambiental pode 
ser uma doença, uma série de eventos estressantes ou um conjunto de reações perante ameaças 
despercebidas, em grande parte de natureza simbólica. A moléstia representa reações pessoais, 
interpessoais e culturais à doença ou ao desconforto” (LÓPEZ, 1990, p. 03) 
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desintoxicação da autoridade. Sua militância é farmacológica, porém orientada pelos 

direitos dos homens e mulheres. Isto é, a auto-determinação e demais exigências da 

liberdade integral seriam respeitadas. Não se trata de uma imposição, de iluminados 

que apresentam a verdade, mas de estímulos para que a vontade de liberdade seja 

preconizada. 

A liberação, por mais que pareça ser um projeto simples no trecho acima, 

exigiria uma estratégia longa e intensa. Nettlau acredita que este é um trabalho 

dedicado que demanda muita energia do militante: 

Yo no preconizo bajo ningún concepto una política de reformas, pero 
quisiera ver un contacto práctico y competente con los innumerables 
problemas cotidianos que afectan a la vida de todos, excepto los ricos 
y poderosos, que pasan de largo. Ahí reside esencialmente el campo 
para la acción directa y la iniciativa práctica, para hacer reconocer 
cuando menos al pueblo en qué grado coinciden la acción libre, la 
utilidad general y la competencia práctica, y qué obstáculos interponen 
en la via del menor progreso la rutina, los intereses privilegiados y lo 
que en general se ha dado en llamar la incompetencia oficial. 
[…] 
Es preciso, por consiguiente, hallar el medio de reducir esos dos 
grandes obstáculos, atraso y desconfianza, y yendo al pueblo se 
logrará este objetivo (NETTLAU, 01/04/1929) 

A máxima da militância política, o “ir ao povo”, é endossada por Nettlau. 

Configura-se um erro grave atrelar esta máxima tão repetida na história do socialismo 

à vanguarda leninista. Dos nuances da máxima, Nettlau se aproxima muito mais de 

uma necessidade de massificação que retiraria o anarquismo do isolamento que se 

encontrava no ano da publicação do texto. O “ir ao povo” de Nettlau não se trata de 

uma separação entre uma elite e a massa de rebanhos que necessitavam de ordens. 

Trata-se somente de um convite à massificação, ao aumento do acolhimento das 

ideias ácratas. Em outra passagem Nettlau parece ser mais descritivo sobre seu “ir ao 

povo”: 

La anarquía como arcano sagrado sirve para bien poco. Extendida, en 
cambio, entre todas las cosas, entre todas las cuestiones, es como 
vive y se propaga. Considerar los numerosos problemas que suscita 
la guerra y la postguerra desde un punto de vista anarquista, es para 
algunos malograr ese mismo espíritu anarquista; para mí es difundir 
experiencia y utilizarla en beneficio de las ideas anarquistas mismas, 
aplicarlas. Para algunos, aplicar las ideas es decaer, corromperse; es 
el funcionario, la oficina, la autoridad. Según esta teoría, lo 
indispensable es, en primer lugar, abstenerse de hace algo. Muy bien 
sentido, pero no queremos producir santos; no queremos hacer de los 
anarquistas, anarquistas impecables, inmaculados; queremos que 
entre la anarquía en el pensamiento de los hombres y en sus 
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costumbres; para ello hay que saber aplicarla. Cuanto más se aplique, 
menos serán las posibilidades de corrupción individual. (NETTLAU, 
28/09/1934)   

O “ir ao povo” requisitaria adaptações as exigências da atualidade. A 

autoridade se racionalizou e aperfeiçoou seus dispositivos de captura e de 

uniformização da autoridade. Seria preciso “mover-se na jaula” (NETTLAU, 

15/06/1929). A racionalização capitalista produz entronizações pelo “periódico, la 

radio a vuestro lado y el cine em la esquina” que “os dicen a cada instante qué y cómo 

pensar, qué hacer y qué sentimientos estéticos debéis experimentar” (NETTLAU, 

15/08/1928). Portanto, Nettlau acredita que a militância libertária deveria acompanhar 

as exigências da atualidade da seguinte forma: 

 La lucha obrera y progresiva contra las racionalizaciones requiere, 
pues, una amplitud e intensidad mucho mayores que la resistencia 
diaria inevitable. Si el capitalismo se racionaliza, el socialismo, el 
sindicalismo, el anarquismo, todas las tendencias humanitarias y 
progresivas deben racionalizarse también; y esto por el motivo de que 
una intensificación de los medios de combate de una de las dos partes, 
exige también una modificación de los de la otra, o de lo contrario se 
hallaría en estado de inferioridad y abocada a la derrota. Esto no 
quiere decir que sea necesario recurrir a medios exactamente iguales 
a los de nuestros adversarios, pero es preciso, sin duda, saber 
modificar y reforzar nuestros medios de combate cuando vemos al 
adversario reforzar los suyos, y es menester calcular, estudiar, 
experimentar y poner en práctica las posibilidades que se nos ofrecen.  
[…] 
Actuemos, por lo tanto, no con la vehemencia, frecuentemente 
irreflexiva por generosa qué sea, sino sobre todo con la mayor 
Inteligencia, simplificando nuestro equipaje, recobrando la movilidad, 
la despreocupación y la amplitud de espíritu que inspiran. confianza y 
esperanza. En mi entender la situación mundial nos impone semejante 
racionalización de nuestras fuerzas, la cual será el mejor medio para 
hacer frente a la racionalización capitalista y le, un bello día, jaquemate 
(NETTLAU, 15/08/1928) 

Portanto, o que Nettlau sugere como estratégia de combate a autoridade é a 

racionalização. A estratégia se dividiria em dois níveis, o primeiro seria a crítica dos 

aparelhos de sedução existentes à sua época e o segundo seria a ampliação e 

intensificação dos aparelhos de sedução. O primeiro nível da estratégia de Nettlau 

seria o da revisão dos aparelhos de seduçãos. Isto estaria articulado com um trecho 

mencionado acima que convidaria os anarquistas a secundarizar o que Nettlau chama 

de “jiu jitsu das greves”. Este jiu jitsu se trata de lutas com intensidade reduzidas, que 

não repercutem proporcionalmente ao dispêndio de energia, e efeitos locais, que não 

produzem alterações significativas. O segundo nível seria da intensificação e 
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ampliação do campo de atuação. Trata-se de um agir com inteligência, mobilidade, de 

revoluções subterrâneas e invisíveis259. Não se trata de abandonar as greves, mas 

um agir com inteligência. 

Neste movimento orientado pela racionalização que coloca de lado o que seria 

o jiu jitusu, abre-se um espaço vago no terreno da militância que seria preenchido por 

Landauer. O locus de militância se refere à um “em quê agir?” “o quê apresentar?”. 

Se não se deve mais destinar energia ao que seria o jiu jitsu da militância, Nettlau 

precisaria responder onde esta energia deveria ser investida. Os texto do anarquista 

alemão Gustav Landauer que dariam respostas às interrogativas que surgem com a 

necessidade de racionalização da prática anarquista: 

El socialismo experimental, el estudie, la crítica, la separación 
inteligente de lo importante y lo accesorio, la paciencia, buena 
voluntad y tolerancias mutuas y sobre todo la firme voluntad de dar al 
socialismo el lugar que le corresponde ya en la vida presente, estos 
serían medios para adelantar. Por no temerse antaño ninguna 
persecución se ha obtenido el que el socialismo en todas sus formas 
sea más o menos dejado tranquilo en su propaganda ordinaria, De ahí 
se ha saltado a la conclusión de que propaganda y organización eran 
casi todo lo que quedaba por hacer hasta que vinieran tiempos de 
crisis decisiva. No, eso no es bastante, es necesario ampliar y 
profundizar el socialismo mediante una verdadera práctica continua y 
diaria, y sí se me objetara que el monopolio económico capitalista 
impide toda acción socialista hasta después de la expropiación 
colectiva total, yo respondería que bien pobre es ese socialismo que 
no halla nada que hacer antes de esa calda completa del capitalismo. 
El socialismo hallaría una abundancia de buen trabajo a realizar 
actuando sobre las mentalidades de los hombres por medio del buen 
ejemplo, la iniciativa audaz, los frutos de los verdaderos conocimientos 
y experiencias. En hombres influidos de este modo por un verdadero 
socialismo integral, sea cual fuere su matiz, la voluntad socialista 
nacerá y será fuerte e impulsiva, y el saber, la competencia, la 
capacidad socialista surgirán y serán potentes y expertas. La utilidad, 
la belleza, la sencillez y el éxito inherente del socialismo saltarán 
entonces a los ojos de las masas, que hoy no vem más que aquí 
algunos arribistas que han hecho fortuna con el socialismo – lo que no 
puedo suceder a todo el mundo – y allá a algunos mártires que los 
millones de socialistas profesados no pueden salvar, lo cual no es muy 
lisonjero para el proprio prestigio del socialismo. Entonces verían otra 
cosa bien distinta que mostraría al socialismo como una posibilidad 
real, atractiva y útil para todos los productores. (NETTLAU, 
15/06/1929) 

 
259 Termo cunhado por Bakunin em uma carta em 15 de fevereiro de 1875 destinada a Reclus: “Si, 
tienes razón, la revolución ha vuelto por el momento a su cauce, entramos en el periodo de las 
evoluciones, es decir, revoluciones subterráneas, invisibles y hasta menudo insensibles” (BAKUNIN 
apud Nettlau, 01/10/1927) 
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Neste sentido, a ação direta racionalmente orientada se destinaria a produção 

de uma mentalidade libertária. A racionalização se manifestaria na ampliação e 

intensidade de uma militância que agiria na mentalidade das massas e 

cotidianamente. O meio necessário para os anarquistas conseguirem produzir uma 

mentalidade libertária seria socialismo experimental, o estudo, a crítica, a separação 

inteligente do importante e do acessório, a paciência, boa vontade, tolerância mútua 

e firme vontade de dar ao socialismo ao presente. Sem este jogo de noções a 

construção de mentalidades libertárias poderia fracassar no seu percurso. A 

construção da mentalidade libertária seria um esforço racionalizado, onde o militante 

pouparia sua energia para práticas amplas e de alta intensidade. Esta seria a forma 

encontrada por Landauer para recolocar o anarquismo em disputa igualitária com a 

autoridade e a amorfa do capitalismo. Disseminar uma mentalidade libertária não deve 

ser confundido com se igualar as operações do racionalismo capitalista. A propagação 

de uma mentalidade libertária seria a propagação da vontade por liberdade. Não se 

trata de uma mentalidade que ditaria nos mínimos detalhes do o que fazer, mas de 

uma mentalidade que deseja a liberdade.  

Vontade por liberdade não se relaciona com a liberdade integral. O aparelho 

de sedução proposto por Nettlau é forjado na tentativa de arrancar o anarquismo do 

isolamento e a liberdade do seu atrofiamento. O que Nettlau articula seria um período 

de transição que permitiria a construção de uma base sólida para a liberdade. Sua 

ênfase em uma base ética nunca representou um abandono ou esquecimento da 

importância em destruir o Estado e o trabalho forçado. Porém Nettlau não encontrava 

esta possibilidade em uma passagem imediata: 

Tengamos presente que si el verdadero progreso implica una 
individualización gradual de los hombres, el progreso técnico y otros 
avances requieren cooperación y colaboración, necesarias éstas 
técnicamente, pero que no dejan de ser más o menos ficticias ayer y 
hoy, más o menos pasajeras. Lo que realmente importa es substituir 
el trabajo forzado por el libre. Ello requiere destruir el enorme aparato 
construido ad hoc para el trabajo forzoso. La propiedad y la autoridad 
sólo pueden vencerse mediante una lucha de proporciones mundiales 
y carácter subversivo profundo para demoler los fundamentos del 
sistema caduco. Se requiere también la existencia de períodos fértiles 
en preparación intelectual y moral, como al período de Voltaire y 
Diderot sucedió la Revolución francesa. Los diecisiete años de 
agitación intelectual desde 1830 preceden a las revoluciones de 1848, 
como un siglo de esfuerzo inconformista precedió a la Revolución rusa 
de marzo y del verano de 1917. Estos períodos exigen un máximo de 
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libertad para el pensamiento, como también libertad de investigación 

y de crítica. (NETTLAU, 21/02/1936) 

As exigências deste período de transição permitiriam uma flexibilidade das 

alianças do anarquismo. O que interessaria Nettlau na sua atualidade seria a 

construção de uma atmosfera favorável para a liberdade. A atmosfera que favoreceria 

a liberdade seria um ambiente que permitiria a livre circulação dos produtos da 

liberdade. À época que Nettlau escrevia a atmosfera estava contaminada pela 

autoridade que dificultaria a circulação da liberdade. Como se o fim do século XIX 

representasse o fim da onda progressiva que a humanidade retornaria ao início de um 

eclipse de direitos humanos como previsto por Nettlau. Portanto, Nettlau conclamaria 

pela união de todas as forças que emanam da liberdade: “Acerquémonos a todo este 

mundo de progreso y así podría crearse una minoría libertaria y liberal de todos los 

matices que sabía un día mantener su autonomía frente al bloque autoritario 

prehistórico.” (NETTLAU, 15/06/1929). Neste sentido, seguindo uma herança 

bakuninista, Nettlau propõe sua internacional: 

El progreso no es egoísta ni dictatorial. La ciencia y el arte desconocen 
la idea de dictadura. Si tiene valor evidente una idea, se propaga; si 
no lo tiene, pude propagarse fútilmente, como una moda, sin seriedad 
ni avance meditado. De la verdadera ciencia, del arte y del 
pensamiento efectivamente libre ha de nacer la Internacional del 
Progreso. Para los libertarios esa Internacional entraría por todos los 
poros del cuerpo social revolucionario y se fortalecería. Tendrá que 
partir de buenos caracteres femeninos y masculinos, de 
temperamentos que laboran cada uno en su esfera para coordinar 
libremente el esfuerzo para que tuviera las ventajas de toda actividad 
cooperadora. (NETTLEU, 28/09/1934) 

A Internacional do Progresso260 seria a manifestação máxima da estratégia de 

Nettlau para dispersar as práticas de liberdade e liberação do anarquismo. Esta 

estratégia incitaria uma união entre as diversas forças progressivas: cientistas, 

artistas, intelectuais, liberais, anarquistas de todas as tendências, trabalhadores, 

burgueses e todos aqueles que tivessem elegessem sua afinidade com o progresso 

 
260 Não se deve confundir a Internacional Progressista de Nettlau com as frentes antifascistas. Nettlau 
se opôs publicamente à estas organizações: El llamado antifascismo nació muerto porque no implica 
para su adherentes el abandono de la propia aspiración autoritaria. Por enemigos que sean de la 
autonomía los sindicalistas antifascistas, velan en este caso para que cada uno guarde su propio 
programa sin aportar ninguna mejora. Creen que el pueblo daría caza a los fascistas para colocar en 
su lugar a los grandes jefes de ayer y de anteayer, tomo el pueblo de París, en 1870, permitió la vuelta 
al Poder de los que hablan hecho asesinar en junio de 1848, y fué asesinado luego por los mismos 
hombres en mayo de 1871, a la calda de la Comuna. No ... Todo lo que efectivamente trato de explicar 
aquí, está comprobado por la historia de este antifascismo que no tiene valor más que como ejemplo 
de lo que no debe hacerse. 
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estariam aptos a contribuir com a Internacional proposta por Max Nettlau. Sem 

sectarismo e agindo com solidariedade pela menor partícula de progresso. 

A Eugenia do anarquismo produz um abalo sísmico no horizonte da 

sociedade. O movimento de Nettlau se trata menos de expor a necessidade de uma 

ruptura com a ordem da sociedade do que uma invasão do terreno da sociedade. 

Trata-se de pular muros, furar cercos, romper tratados. A liberdade não seria mais 

relegada ao futuro, mas ocuparia parte do terreno social com a autoridade. O terreno 

social, por conta dos aparelhos de sedução, possuiria fronteiras internas fluídas, a 

depender da concorrência entre forças atuantes. Formando-se, assim, um campo de 

batalha em constante guerra entre estes dois agentes. Uma batalha que se 

manifestaria menos em colisões frontais e mais persuasões invisíveis, armadilhas, 

capturas e seduções. 

A pretensão de Nettlau é produzir fissuras móveis no interior do horizonte da 

sociedade. O terreno da sociedade é visto por Nettlau fissurado dividindo terrenos 

com propriedades distintas. São fissuras que se movimentam, alargam horizontes e 

reduzem outros. Sua instabilidade a propriedade do terreno da sociedade. Nettlau se 

destila a analisar dois lados da fissura: o da autoridade e o da liberdade. Do lado da 

autoridade se constituiria um terreno de um único panorama amarronzado e duro, 

ressecado, infértil. Do outro lado estaria um terreno rico em diversidade de organismos 

com composições infinitamente variada, uma característica típica dos solos mais 

férteis.  A fissura que separaria os dois solos seria móvel, não se tornaria estática, 

mas poderia se mobilizar com dificuldade. A mobilidade da fissura se resignaria a 

capacidade dos organismos em encontrar boa recepção do outro lado. Assim se 

desenharia a prática de liberdade e liberação de Nettlau. 

A La Revista Blanca poderia ser compreendida pela prática de liberdade e 

liberação de Nettlau. A LRB seria uma manifestação da estratégia proposta por 

Nettlau para seduzir indivíduos para o mundo libertário. A LRB não foi um periódico 

anarquista, mas um periódico progressista. A LRB se destinou a reunir todas as forças 

que contribuiriam com o progresso. Sem distinção de tendências, nem de filiações 

econômicas. Miguel Unamuno não se tornaria anarquista por suas publicações na 

LRB, nem seria entendido pelos anarquistas como um anarquista na expressão de um 

claro sintoma de ausência de precisão. Unamuno seria um progressista, suas 

contribuições provocariam liberações, quebra de obstáculos, quebra de entraves e 



 

224 
 

rupturas com a autoridade. As publicações científicas não seriam somente para 

formação dos anarquistas, mas pelo grupo Urales acreditar que a ciência séria fosse 

libertária por si mesma, assim como a arte. É neste sentido que a LRB seria a 

Internacional Progressista de Nettlau.  
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“Eliseo Reclus y Miguel Bakunin” La Revista Blanca 6 no. 105 (October 1, 1927): 257-
264. [BNE]   

“Lo que nos enseña la ultima tragedia” La Revista Blanca 6 no. 108 (November 15, 
1927): 356-360. [BNE]   

“La America moderna vista par Sinclair Lewis. (Una ojeada sobre Main Street, 
Babbitt y Elmer Gantry)” La Revista Blanca6 no. 109 (December 1, 1927). [Issue 
missing at BNE]   

“La ilusión religiosa juzgada por la psicoanálisis. (Una defensa motivada de ‘La 
Educación a la Realidad,” por el profesor Freud) La Revista Blanca 7 no. 111 (January 
1, 1928): 449-454. [BNE] 

“Comunismo autoritario y comunismo libertario—I” La Revista Blanca 7 no. 113 
(February 1, 1928): 513-517. [BNE]   

“Comunismo autoritario y comunismo libertario—II” La Revista Blanca 7 no. 114 
(February 15, 1928): 545-550. [BNE]   

“Comunismo autoritario y comunismo libertario—III” La Revista Blanca 7 no. 115 
(March 1, 1928): 577-579. [BNE]   

“¿Como aproximar el socialismo a la vida real de la humanidad?” La Revista Blanca 7 
no. 117 (April 1, 1928): 641-647. [BNE]   

“Sobre algunos trabajos de historia social” La Revista Blanca 7 no. 118 (April 15, 
1928): 685-689. [BNE]   

“Impresiones de Max Nettlau sobre Cataluña” La Revista Blanca 7 no. 122 (June 15, 
1928): 15-18. [BNE]   

“La racionalización capitalista y una racionalización del socialismo--I” La Revista 
Blanca 7 no. 125 (August 1, 1928): 97-101. [BNE]   

“La racionalización capitalista y una racionalización del socialismo—II” La Revista 
Blanca 7 no. 126 (August 15, 1928): 129-133. [BNE]   

“Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España. (Federalismo y 
asociacionismo en España hasta 1868)” La Revista Blanca 7 no. 127 (September 1, 
1928): 161-167. [BNE]   

La Internacional en España de 1869 a enero de 1874” La Revista Blanca 7 no. 129 
(October 1, 1928): 225-232. [BNE] 

“Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España. (La Internacional 
subterránea de 1874 a 1891) La Revista Blanca 7 no. 131 (November 1, 1928): 289-
293. [BNE]   

“Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España. (La Internacional 
subterránea de 1874 a 1891) La Revista Blanca 7 no. 132 (November 15, 1928): 323-
327. [BNE]   

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002905223&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002905813&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002905993&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002906371&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002906529&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002906701&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002907415&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002907819&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002908207&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002908753&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002908921&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002909115&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002909488&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002909973&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002910541&search=&lang=en


 

232 
 

“Impresiones sobre el desarrollo del socialismo en España. (Internacional y la 
Federación Regional Española en los años 1881-1882) La Revista Blanca 7 no. 133 
(December 1, 1928): 357-361. [BNE]   

“Impresiones históricas sobre el socialismo en España. (Tendencias al margen de la 
Federación Regional: Comunistas anarquistas y las Desheredados en los años 1883-
1885)” La Revista Blanca 7 no. 136 (January 15, 1929): 449-455. [BNE]   

“Impresiones históricas sobre el socialismo en España: Los años 1882-1885 (mayo) 
La Federación de los trabajadores de la Región Española—VI (conclusión)” La Revista 
Blanca 7 no. 139 (March 1, 1929): 545-548. [BNE]   

“Impresiones históricas sobre el socialismo en España. (Anos de decadencia de la 
Federación Regional de Julio 1885 a Mayo de 1887)” La Revista Blanca 7 no. 140 
(March 15, 1929): 579-586. [BNE]   

“Alrededor de la ‘Sintesis Anarquista’” La Revista Blanca 7 no. 141 (April 1, 1929): 
616-619. [BNE] 

“Impresiones históricas sobre el socialismo en España. (Ultima fase de la Federación 
Regional 1887-1888. La Federación de la Resistencia al Capital (mayo de 1888) y la 
Federation Anarquista de la Región Española, (otoño de 1888)” La Revista Blanca 7 
no. 142 (April 15, 1929): 645-648. [BNE]   

“Impresiones históricas sobre el socialismo en España. (Ultima fase de la Federación 
Regional 1887-1888. La Federación de la Resistencia al Capital (mayo de 1888) y la 
Federation Anarquista de la Región Española, (otoño de 1888)” La Revista Blanca 7 
no. 143 (May 1, 1929): 676-682. [BNE]   

“¿Se halla el socialismo internacional en un callejón sin salida?” La Revista Blanca 7 
no. 144 (May 15, 1929): 701-706. [BNE] “Cómo sacar al socialismo de su callejón sin 
salida, con algunas consideraciones sobre la obra de Gustav” Landauer La Revista 
Blanca 7 no. 146 (June 15, 1929): 26-31. [BNE]   

“Después de un siglo de esfuerzo socialista” La Revista Blanca 7 no. 148 (July 15, 
1929): 81-87. [BNE]   

“Impresiones retrospectivas de decenio en decenio, de 1879 a 1929” La Revista 
Blanca 7 no. 150 (August 15, 1929): 129-132. [BNE]   

“Impresiones retrospectivas de decenio en decenio, de 1879 a 1929” La Revista 
Blanca 7 no. 151 (September 1, 1929): 153-156. [BNE]   

“De la caída de la antigua Roma ala transformación del porvenir” La Revista Blanca 7 
no. 152 (September 15, 1929): 177-182. [BNE]   

“De la caída de la antigua Roma ala transformación del porvenir” La Revista Blanca 7 
no. 154 (October 15, 1929): 230-235. [BNE]   

“El lugar de la anarquía en la serie de las liberaciones humanas” La Revista Blanca 7 
no. 156 (November 15, 1929): 273-279. [BNE]   
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“La solidaridad reciproca como base del socialismo del porvenir” La Revista Blanca 7 
no. 158 (December 15, 1929): 321-326. [BNE] 

“La anarquía y el individualismo (Desde Viena) ” La Revista Blanca 7 no. 160 (January 
15, 1930): 369-374. [BNE]   

“La paz mundial y las condiciones de su realización” La Revista Blanca 7 no. 162 
(February 15, 1930): 372-378. [BNE]   

“La paz mundial y las condiciones de su realización” La Revista Blanca 7 no. 164 
(March 15, 1930): 421-427. [BNE] 

“En el alba de un renacimiento libertario” La Revista Blanca 1 no. 166 (April 15, 1930): 
469-472. [BNE]   

“En el alba de un renacimiento libertario” La Revista Blanca 1 no. 167 (May 1, 1930): 
493-495. [BNE]   

“Sobre las biografías modernas en general y una biografía de Bakunin en 
particular” La Revista Blanca 7 no. 168 (May 15, 1930): 528-531. [BNE]   

“Sobre las biografías modernas en general y una biografía de Bakunin en 
particular” La Revista Blanca 8 no. 169 (June 1, 1930): 1-4. [BNE]   

“Vías de evolución de la idea anarquista” La Revista Blanca 8 no. 170 (June 15, 1930): 
27-32. [BNE]   

“Les Vías de evolutivas de la idea anarquista” La Revista Blanca 8 no. 172 (July 15, 
1930): 73-79. [BNE]   

“Luigi Bertoni y ‘Le Reveil – Il Risveglio’ (Treinta años de vida de un periódico 
anarquista)” La Revista Blanca 8 no. 174 (August 15, 1930): 121-127. [BNE]   

“La crisis mundial del capitalismo y del socialismo rutinario” La Revista Blanca 8 no. 
176 (September 15, 1930): 171-177. [BNE]   

“Ojeada histórica a propósito del Congreso de la AIT en Madrid (Noviembre 1930) La 
Revista Blanca 8 no. 178 (October 15, 1930): 219-222. [BNE]   

“Ojeada histórica a propósito del Congreso de la AIT en Madrid (Noviembre 1930) La 
Revista Blanca 8 no. 179 (November 1, 1930): 243-246. [BNE]   

“La crisis mundial y la juventud de esta época. (Cincuenta años después del 
llamamiento ‘A los jovens’ de Kropotkin)” La Revista Blanca 8 no. 180 (November 15, 
1930): 267-272. [BNE]   

“‘La mas horrible de todo las guerras’ por José Caillaux” La Revista Blanca 8 no. 181 
(December 15, 1930): 327-333. [BNE] 

“El comunismo anarquista y Pedro Kropotkin (1876-1920)” La Revista Blanca 9 no. 
184 (January 15, 1931): 371-377. [BNE]   
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“Los tres componentes de la ética de Pedro Kropotkin (1876-1920)” La Revista 
Blanca 9 no. 186 (February 15,1931): 419-424. [BNE]   

“La anarquía y la gran causa del progreso humano” La Revista Blanca 9 no. 188 
(March 15, 1931): 468-473. [BNE] 

“El socialismo individualizado y la ciencia social: (Del origen de los sistemas 
sociales)” La Revista Blanca 9 no. 190 (April 15, 1931): 523-529. [BNE]   

“Después de un siglo de socialismo, 1830-1930: Sobre la necesidad de un nuevo 
punto departida” La Revista Blanca 9 no. 192 (May 15, 1931): 571-577. [BNE]   

“¿En que condiciones podrían cooperar útilmente al anarquismo y el sindicalismo?” La 
Revista Blanca 9 no. 194 (June 15, 1931): 33-37. [BNE]   

Los antecedentes del movimiento anarquista español (Relaciones con la Internacional 
de 1864) La Revista Blanca 9 no. 196 (July 15, 1931): 97-103. [BNE]   

“Las tareas inmediatas del socialismo libertario.” La Revista Blanca 9 no. 198 (August 
15, 1931): 161-166. [BNE] 

“Los tratados de 1919, la causa del progreso y el socialismo mundial” La Revista 
Blanca 9 no. 200 (September 15, 1931): 225-231. [BNE]   

 “Socialismo y anarquismo: (Puntos de divergencia y puntos de unión)” La Revista 
Blanca 9 no. 202 (October 15, 1931): 289-295. [BNE]   

“Las fuentes del ideal anarquista: (Esbozo histórico)” La Revista Blanca 9 no. 204 
(November 15, 1931): 353-358. [BNE]   

“Propaganda y práctica de la libertad anarquista: (La exigencia del momento)” La 
Revista Blanca 9 no. 206 (December 15, 1931): 417-421. [BNE] 

“Actividad anarquista en 1931” La Revista Blanca 10 no. 207 (January 1,1932): 449-
451. [BNE]   

“Pedro Kropotkin y su concepción de la Internacional—I” La Revista Blanca 10 no. 208 
(January 15, 1932): 481-484. [BNE]   

“Hacia la vida libre del mañana : (Ruta libertaria)” La Revista Blanca 10 no. 210 
(February 15, 1932): 546-549. [BNE]   

“Pedro Kropotkin y su concepción de la Internacional—II” La Revista Blanca 10 no. 
212 (March 15, 1932): 609-613. [BNE]   

“Los recursos de la reacción moderna y el cometido de los anarquistas” La Revista 
Blanca 10 no. 214 (April 15, 1932): 673-677. [BNE]   

“La actividad libertaria tras la revolución : (La primera piedra de la sociedad futura)” La 
Revista Blanca 10 no. 216 (May 15, 1932): 737-741. [BNE]   

Diferencias locales de los movimientos anarquistas : (El anarquismo francés, el 
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italiano y el español) La Revista Blanca 10 no. 219 (July 1, 1932): 65-71. [BNE]   

“Tres períodos relevantes del anarquismo mundial” La Revista Blanca 10 no. 221 
(August 1, 1932): 129-134. [BNE]   

“En memoria de Enrique Malatesta : (4 de Diciembre 1853 a 22 de Julio 1932)” La 
Revista Blanca 10 no. 222 (August 15, 1932): 161-166. [BNE]   

“En memoria de Enrique Malatesta : (4 de Diciembre 1853 a 22 de Julio 1932)” La 
Revista Blanca 10 no. 224 (September 15, 1932): 225-232. [BNE]   

“En memoria de Enrique Malatesta : (4 de Diciembre 1853 a 22 de Julio 1932)” La 
Revista Blanca 10 no. 225 (October 1, 1932): 257-264. [BNE]   

“Una opinión de 1912 sobre la posibilidad inmediata del comunismo libertario en los 
municipios libres” La Revista Blanca 10 no. 227 (November 1,1932): 321-325. [BNE]   

“Enseñanzas libertarias que ofrece la revolución de 1848 en Europa” La Revista 
Blanca 10 no. 229 (December 1, 1932): 385-391. [BNE] 

“Labor actual de los anarquistas: (Europa a fines 1932)” La Revista Blanca 10 no. 231 
(January 1,1933): 450-454. [BNE]   

“El sindicato y la sociedad del porvenir—I” La Revista Blanca 10 no. 233 (February 
1,1933): 513-520. [BNE]   

“El sindicato y la sociedad del porvenir—III” La Revista Blanca 10 no. 235 (March 
1,1933): 577-584. [BNE]   

“Los principales soportes de la reacción europea” La Revista Blanca 10 no. 237 (April 
1,1933) 641-646. [BNE]   

“Documentos de 1848 a 1851 que preceden a la ‘Confesión’ de 1851 : (Nuevas 
publicaciones sobre Bakunin y Kropotkin)” La Revista Blanca 10 no. 239 (May 1, 
1933): 705-707. [BNE]   

“Los necesarios fundamentos intelectuales y éticos de la libertad del porvenir” La 
Revista Blanca 10 no. 240 (May 15, 1933): 737-740. [BNE]   

“Sobre los caracteres de la lucha final entre el Socialismo y el Capitalismo” La Revista 
Blanca 11 no. 242 (June 15, 1933): 33-40. [BNE]   

“Del ideal socialista autoritario al ideal popular anarquista” La Revista Blanca 11 no. 
244 (July 15, 1933): 97-102. [BNE]   

“Las fuentes de la cultura popular y el autodictatismo del pueblo” La Revista Blanca 11 
no. 246 (August 15,1933): 161-165. [BNE]   

“Progresa y reacción en la Historia: Como destruir la fatalidad de su acción 
conjunta” La Revista Blanca 11 no. 248 (September 15, 1933): 225-229. [BNE]   

“Progresa y reacción en la Historia: Como destruir la fatalidad de su acción 
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conjunta” La Revista Blanca 11 no. 250 (October 15, 1933): 289-294. [BNE]   

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—I” La Revista 
Blanca 11 no. 252 (November 15, 1933): 353-355. [BNE]   

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—II” La Revista 
Blanca 11 no. 253 (November 23, 1933): 372-375. [BNE]   

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—III” La Revista 
Blanca 11 no. 256 (December 14, 1933): 65-67. [BNE]   

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—III” La Revista 
Blanca 11 no. 257 (December 21, 1933): 81-82. [BNE] 

1933) 

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—IV” La Revista 
Blanca 12 no. 259 (January 1, 1934): 114-117. [BNE]   

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—V” La Revista 
Blanca 12 no. 261 (January 18, 1934). [Issue messing at BNE] 

“La reacción que siguió a 1871, juzgada por Bakunin y la reacción moderna—I” La 
Revista Blanca 12 no. 263(February 1,1934): 177-179. [BNE]   

“La reacción que siguió a 1871, juzgada por Bakunin y la reacción moderna—II” La 
Revista Blanca 12 no. 264(February 8,1934): 194-196. [BNE]   

“El periodo revolucionario y la revolución según Pedro Kropotkin—VI” La Revista 
Blanca 12 no. 266(February 22, 1934): 225-228. [BNE]   

“Evolución de la solidaridad entre los factores del progreso humano” La Revista 
Blanca 12 no. 268 (March 8, 1934): 257-259. [BNE]   

“Evolución de la solidaridad entre los factores del progreso humano” La Revista 
Blanca 12 no. 269 (March 15, 1934): 273-275. [BNE]   

[unsigned], “Las enfermedades de la Humanidad” La Revista Blanca12 no. 
271 (March 30, 1934): 305-307. [possibly Nettlau?][BNE]   

***, “Las enfermedades de la Humanidads” La Revista Blanca12 no. 272 (April 6, 
1934): 321-323. [possibly Nettlau?][BNE]   

“Jean Grave, octogenario” La Revista Blanca12 no. 274 (April 19,1934). 
[Unsigned, included in Rocker bibliography][BNE]   

***, “Jean Grave, octogenario” La Revista Blanca12 no. 275 (April 26, 1934). 
[Unsigned, included in Rocker bibliography] [BNE]   

X. X. X., “El socialismo autoritario mundial y los campesinos” La Revista Blanca 12 no. 
277 (May 11, 1934): 401-406. [BNE]   
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