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O nome de Bakunin, citado pelo presidente dá República, 
soou tão inesperado no contexto, tão estranho, de um tal 

realismo fantástico que parecia fugido de uma página de ficção 
de Garcia Marquez. A par do espanto, me veio um repente de 
orgulho patriótico. Somos um país de incrível originalidade e 
criatividade; as mais dramáticas situações ganham entre nós um 
toque de humor especial, um nimbo de graça que amolece as 
fúrias e quase torna o dia-a-dia da política um espetáculo 
suportável. 

A menção feita pelo presidente, como se sabe, era uma 
resposta a empresários da FIESP que ameaçaram usar a 
desobediência civil contra o congelamento dos preços. Sarney 
os acusou de pregarem a anarquia e passarem a "aliados 
daquela coisa do século passado, do Bakunin". 

Apelei para a memória, recorri aos meus alfarrábios para 
recompor a imagem que me ficou do temível agitador russo. 
Mikhail Bakunin (1814-1876), pai do anarquismo, inimigo de 
toda forma de autoridade, revolucionário de formação hegelia-
na, pregador da autogestão e da liberdade interna das organiza
ções operárias... Bakunin, um homem bizarro, de físico impres
sionante ("um titã com cabeça de leão"), aristocrata de 
nascimento que errava pela Europa sem se preocupar com 
dinheiro, sempre agitando as massas, por toda parte metido em 
conspirações e revoluções, uma verdadeira "tempestadade de 
homem"... 

Que teria a ver essa figura de agitador internacional com os 
circunspectos capitalistas da FIESP? A picardia de Sarney 
estava em identificar na posição bakuniniana o seu conteúdo de 
resistência ao poder do Estado — o Estado que, segundo o 
anarquista russo, era preciso destruir. 

Quem se opôs desde logo a Bakunin, quem afinal o 
derrotou, expulsando-o, e aos seus adeptos, da I Internacional? 
Foi outro fantasma do passado, também inimigo jurado da 
ordem burguesa: Karl Marx. Temos então que a FIESP, 
colocada sob o patrocínio de Bakunin, bem poderia mobilizar os 
seus assessores especializados para ò competente revide, susten
tando que o chefe do nosso governo capitalista invoca as 
bênçãos históricas de Marx. Uma boa discussão, propícia a 
venenos de parte a parte, com amplo espaço para a mais-valia 
da erudição. 

As relações entre Bakunin e Marx tiveram altos e baixos, 
mas foram geralmente, antes da briga' final, amistosas, conquan
to marcadas por um forte antagonismo de temperamentos e 
óbvias discrepâncias ideológicas e filosóficas. Os dois sofreram 
com as inevitáveis intrigas que amarguram a vida dos exilados. 
Bakunin foi sempre perseguido pela fofoca de que era um 
espião do tzar. (Calúnia provavelmente baseada nos ecos de 
uma misteriosa "confissão", só publicada em 1921, que ele, 
quando preso na fortaleza de São Pedro e São Paulo, dirigiu a 
Nicolau I; um texto auto-ihcriminatório e humilhante, por 
alguns considerado de uma astúcia maquiavélica, mas ao qual o 
tzar não deu importância, deixando o preso mofar até que fugiu 
da Sibéria, anos depois.) Géorge Sand chegou a ser citada num 
jornal de emigrados alemães como possuidora de provas da 
acusação, mas fez uma declaração pública desmentindo tudo. O 
próprio Marx, envolvido na intriga, se explicou com Bakunin e 
ficaram os dois em muito bons termos. 

Bakunin tinha clara consciência do que o separava de 
Marx. Achava-o prepotente, vaidoso, centralizador, mas admi
rava nele a visão histórica e a vastidão dos conhecimentos. 
Assim descreve suas divergências: "Eu nunca me perdoaria se, 
por motivos pessoais, viesse a destruir ou diminuir a influência 
benéfica de Marx. Entretanto, posso vir a me envolver numa 
luta contra ele, não porque ele tenha me ferido pessoalmente, 
mas por causa do socialismo de Estado que ele advoga." 

Bjkunin e Marx *»?&. 
Aí estava, de fato, a essência. Foram palavras proféticas, 

essas. A questão fundamental era o Estado. O conflito entre o 
socialismo libertário de Bakunin e o socialismo autoritário dê 
Marx tornava-se inevitável. E eles romperam. 

Há outra interpretação menor, que menciono por engraça
da e porque previne contra o perigo de não agradecer livros 
recebidos de certos autores. Marx tinha acabado de publicar o 
primeiro volume de O Capital e mandou um exemplar para 
Bakunin. Aconteceu o desastre. Quem conta é Frau Marx, em 
carta a um amigo do casal. "Tem alguna notícia de Bakunin?" 
— perguntava ela. "Meu marido mandou para ele, um velho 
hegeliano, seu livro, e nem uma palavra ou sinal. Deve haver 
alguma coisa por baixo disso! Não se pode confiar em nenhum 
desses russos; se não estão a serviço do Paizinho, na Rússia, 
estão a serviço de Herzen, aqui, o que vem a dar na mesma." (A 
senhora Marx punha no mesmo saco o déspota e o pensador 
revolucionário.) Acontece que Bakunin achou o Capital "um 
livro importantíssimo, erudito, profundo, embora muito abstra
to"; e tanto gostou que se propôs traduzi-lo para o russo. Mas, 
confessa, "cometi um erro terrível: esqueci de escrever a Marx 
agradecendo". 

Seja como for, romperam. O anarquista queria "o triunfo 
da liberdade econômica através da abolição do Estado", sem 
qualquer tipo de autoridade, sem,funcionários socialistas; 
pretendia uma reconstrução da sociedade de baixo para cima. 
Marx achava o programa de Bakunin "uma salada de lugares-
comuns, de palavrório sem sentido, uma grinalda de conceitos 
vazios e improvisação insípida". 

Depois de um longo ostracismo, Bakunin voltou à fama 
com o movimento dos estudantes franceses de 1968. Marcuse o 
relançou como o grão-mestre de uma doutrina que valoriza a 
marginalidade social, o Lumpenproletariat, como massa revolu
cionária em vez do operariado organizado em partido político. 

Nessa súbita invocação ao nome de Bakunin, feita pelo 
presidente-escritor, possivelmente rememorando leituras da 
juventude, está contida uma antítese universal: Estado, anties-
tado. 

O antiestatismo, hoje, serve de bandeira à vanguarda 
internacionalmente organizada da livre iniciativa. Implantou-se 
uma nova ortodoxia, que comina aos culpados de desvio 
ideológico as duras penalidades de um estatuto invisível. Um 
marxista histórico diria ironicamente que o antiestatismo é a 
linha justa da burguesia radical. 

Por sua parte, o estatismo puro e simples faz pobre figura 
no mundo de hoje. No Leste, é cada vez mais um entrave. O 
Estado de modelo marxista, ou como tal rotulado, ao invés de 
perecer, de definhar, como estava escrito, agigantou-se, engor
dou. O resultado é que tanto Deng Xiaoping como Gorbatchev, 
cada um à sua maneira, tratam de desinflá-lo para progredir e 
modernizar. 

No ocidente, o Estado costuma ser considerado um mal 
necessário para impedir a "guerra de todos contra todos", 
criada pela livre concorrência. Como ainda não foi possível ao 
antiestatismo acabar com o Estado, por destruição, definha-
mento ou o que seja, parece razoável a conclusão de que a 
sociedade capitalista, do centro e da periferia, tem de conviver 
com o Estado e procurar utilizá-lo, com seus mecanismos 
reguladores, como elemento disciplinador que não deixe o país 
à matroca e o povo entregue às feras. Um Estado eventualmen
te controlador de setores vitais; um Estado que exerça uma 
planificação não centralizada e total, mas que evite o caos; um 
Estado promotor de mudanças estruturais necessárias ... 

Será possível chegar finalmente a um equilíbrio? Poderá 
Bakunin (FIESP) se reconciliar com Marx (Sarney)? Poderá a 
sociedade fazer as pazes com o Estado? Aguardem os próximos 
capítulos da novela A Marcha da História. 
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