SOBRE O GOVERNO REPRESENTATIVO OU PARLAMENTARISTA (Trecho)
Piotr Kropotkin

Os defeitos das Assembléias representativas não nos causarão estranheza, se
refletirmos um momento apenas sobre a maneira como elas se recrutam e como
funcionam.
Será preciso que eu descreva aqui o quadro, tão pungente, tão profundamente
repugnante, e que nós todos conhecemos - o quadro das eleições? Na burguesa
Inglaterra e na democrática Suíça, na França como nos Estados Unidos, na Alemanha
como na República Argentina, não é essa triste comédia em toda a parte, a mesma?
É preciso contar como os agentes e as comissões eleitorais "forjam, arrumam", uma
eleição (verdadeira gíria de larápios), espalhando para um lado e para outro, promessas
políticas nos comícios; como eles penetram nas famílias, adulando a mãe, o filho,
acariciando se for preciso o cão asmático ou o gato do "eleitor"? como eles se espalham
pelos bares, convertem os eleitores e atraem os mais calados abrindo com eles
discussões, como esses burlões que vos arrastam ao "jogo da vermelhinha"? como o
candidato, depois de se ter feito desejar, aparece enfim no meio dos seus "queridos
eleitores", com um sorriso benevolente, o olhar modesto, a voz melíflua - tal qual como
velha megera que aluga quartos em Londres, ao procurar enredar um locatário com o
seu doce sorriso e os seus olhares angélicos? É preciso enumerar os programas
mentirosos - todos mentirosos - sejam eles oportunistas ou social-revolucionários, nos
quais o próprio candidato, por pouco inteligente que seja e por pouco que conheça a
Câmara, acredita tanto como acredita nas predicações do "Mensageiro Coxo"e que ele
defende com entusiasmo, uma verbosidade, uma entonação de voz, um sentimento,
dignos de um doido ou de um ator de feira? Não é debalde que a comédia popular se não
limita a fazer de Bertrand e de Robert Macaire simples burlões e lhes acrescenta a essas
excelentes qualidades a de "representantes do povo" à busca de votos e de lenços para
roubarem.
É preciso dar aqui a nota das despesas das eleições? Mas todos os jornais nos
informam suficientemente a esse respeito. Ou reproduzir a nota das despesas dum
agente eleitoral, na qual figuram grandes quantidades de carneiros, fardos de flanela e
até água enviado tudo pelo candidato compadecido dos "seus queridos filhos", dos seus
eleitores? Será preciso reproduzir aqui as despesas com peras cozidas e ovos, "para
confundir o partido contrário", que sobrecarregam os orçamentos eleitorais nos Estados
Unidos, e as despesas de cartazes caluniosos e "manobras da última hora" que
desempenham já um horrível papel nas eleições européias?
E quando o governo intervém, com os seus "lugares", os seus cem mil
"lugares"oferecidos ao que mais der, as suas condecorações, os seus depósitos de
tabaco, a sua alta proteção prometida às casas de jogo e de vício, a sua imprensa
desavergonhada, os seus policiais, os seus burlões, os seus juízes e os seus agentes...
Não, seria demais! Deixemos essa lama, não a remexamos! Limitemo-nos apenas a
perguntar: haverá uma única paixão humana, a mas vil, a mais abjecta de todas, que não
seja aproveitada num dia de eleições? Fraude, calúnia, baixeza, hipocrisia, mentira, toda
a lama que existe no fundo da besta humana - eis o belo espetáculo que nos oferece um
país quando se lança no período eleitoral.

É assim e assim será sempre enquanto houver quem faça eleições para servir de escada
aos outros, que se tornarão chefes e senhores dos que os elegeram. Sejam até operários
todos, todos iguais, e meta-se-lhes na cabeça eleger governantes - que se dará a mesma
coisa. Já não se distribuirão pernas de carneiro, mas distribuir-se-ão a adulação, a
mentira - o que equivalerá ao mesmo. Como se há-de conseguir outra coisa quando se
põem em leilão os direitos mais sagrados?
Que se pede, afinal, aos eleitores? Que encontrem um homem a que se possa confiar o
direito de legislar sobre tudo o que eles têm de mais caro: os seus direitos, os seus
filhos, o seu trabalho. E é para admirar que dois ou três mil Robert Macaire se disputem
entre si os direitos reais? Procura-se um homem ao qual se possa confiar, juntamente
com alguns outros, saídos da mesma loteria, o direito de perder os nossos filhos aos
vinte e um anos ou aos dezenove, se assim lhe parecer acertado; de os conservar
encerrados num quartel durante três anos, ou mesmo dez se se julga isso melhor,
absorvendo uma atmosfera putrefata; de os fazer massacrar quando e onde quiser ao
começar uma guerra que o país será forçado a fazer, uma vez a isso arrastado. Poderá
fechar as Universidades ou abrí-las conforme lhe apetecer; obrigar os pais a mandar
para lá os filhos ou proibir-lhes a entrada. Novo Luis XIV, poderá favorecer uma indústria
ou matá-la se assim o preferir; sacrificar o Norte pelo Sul, ou o Sul pelo Norte; anexar
uma província ou cedê-la. Disporá duma insignificância como três bilhões de francos por
ano, que ele tirará do estômago do trabalhador. Terá ainda a prerrogativa real de nomear
o poder executivo, isto é um poder que, desde que esteja de acordo com a Câmara,
poderá ser despótico e tirânico de uma maneira diferente da extinta realeza. Porque, se
Luis XIV não mandava senão em algumas dezenas de milhares de funcionários, ele
manda em cem vezes maior número deles e se o rei podia roubar ao tesouro público
alguns sacos de escudos, o ministro constitucional de hoje, num só lance de Bolsa,
recebe "honestamente" milhões.
Não é para admirar ver o embate de tantas paixões, quando se procura um chefe para
ser investido dum tal poder! Quando a Espanha pôs o seu trono vago em leilão, alguém
se admirou de ver flibusteiros surgirem de toda a parte? Enquanto permanecer a venda
dos poderes reais, nada se poderá reformar: a eleição será a feira das vaidades e das
consciências.
Ainda mesmo que fosse cerceado o mais possível o poder dos deputados, ainda que o
fracionassem constituindo em cada Estado pequenos Estados correspondendo à atual
divisão dos distritos ou mesmo em conselhos, tudo ficaria na mesma.
Compreende-se ainda a delegação quando cem, duzentos homens que se encontram
todos os dias no seu trabalho, nos seus serviços comuns, que se conhecem muito bem
uns aos outros, que discutiram sob todos os aspectos uma questão qualquer e que
chegaram a uma decisão, escolhem um deles e o enviam para se entender com os
outros delegados do mesmo gênero sobre este assunto especial. Então a escolha faz-se
com pleno conhecimento de causa, sabendo cada um o que pode confiar ao seu
representante. Esse representante não fará mais do que expôr perante outros
representantes as considerações que levaram os seus constituintes a tal ou tal
conclusão. Não podendo impor nada, tentará a conciliação e voltará com uma simples
proposta que os mandatários poderão aceitar ou recusar. Foi mesmo assim que nasceu
a representação: quando as comunas enviaram os seus delegados às outras comunas
não tinham outro mandato. É ainda assim que procedem os metereologistas, os
estatísticos nos seus congressos internacionais, os delegados das companhias de
estrada de ferro e das administrações postais de diversos países.

Mas, o que se exige aos eleitores? - A dez, vinte, cem mil, que não se conhecem
absolutamente, que não se vêm nunca, que se não encontram nunca tratando duma
questão comum, pede-se-lhes que se entendam sobre a escolha de um homem. E assim
é esse homem enviado para expôr um assunto determinado, ou defender uma resolução
relativa a uma questão especial? Não, ele deve servir para tudo, para legislar não
importa quê, e a sua decisão será lei. O caráter primitivo da delegação transformou-se
inteiramente e tornou-se um verdadeiro absurdo.
Esse ser onisciente que hoje se procura não existe. Mas pode encontrar-se um cidadão
honesto que reuna certas condições de probidade e de bom senso com alguma
instrução. É esse que será eleito? Evidentemente que não. Há apenas vinte pessoas no
seu círculo eleitoral que conhecem as suas excelentes qualidades. Nunca procurou a
popularidade, despreza os meios usuais de fazer barulho em volta do seu nome, não
alcançará mais do que 200 votos. Não chegará mesmo a ser candidato, nomeando-se
para isso um advogado ou um jornalista, bom falador ou bom escrevinhador que irá para
o parlamento com os seus hábitos do tribunal ou da redação e irá reforçar a carneirada
do ministério ou da oposição.
Poderá ser ainda algum comerciante, envaidecido com a honra de ser deputado, e que
não trepidará perante uma despesa de 10.000 francos para conquistar a notoriedade. E
nos países onde os costumes são eminentemente democráticos como nos Estados
Unidos, onde as comissões se constituem com extrema facilidade e contrabalançam a
influência da fortuna, nomear-se-á o pior de todos, o político de profissão, o ser abjeto
que é hoje a chaga da grande república, o homem que faz da política uma indústria e que
a explora segundo os processos da grande indústria - publicidade e corrupção.
Transformai o sistema eleitoral como quiserdes: substituí o escrutínio por pequenos
círculos, pelo escrutínio de lista, fazei as eleições em dois graus como na Suíça (eu falo
das reuniões preparatórias) modificai-o quando puderdes, aplicai o sistema nas
melhores condições de igualdade - talhai e retalhai os colégios eleitorais - o vício
intrínseco da instituição não terá com isso desaparecido. Aquele que souber conseguir a
metade dos sufrágios ( salvo muito raras exceções, nos partidos perseguidos), será
sempre nulo, sem convicções - o homem que sabe contentar toda a gente.
É por isso que - Spencer o notou já - os parlamentos são geralmente tão mal compostos.
A Câmara, diz ele, na sua Introdução, é sempre inferior à média do país, não só em
consciência como em inteligência. Um país inteligente figura na sua representação como
se não o fosse. Se se propuzesse ser representado por idiotas não teria escolhido
melhor. Quanto à probidade dos deputados, nós sabemos bem o que ela vale. Basta ler o
que deles dizem os ex-ministros que o conheceram e apreciaram.
Que pena que não haja caravanas especiais, para que os eleitores pudessem ir ver a sua
Câmara funcionar. Como eles ficariam enojados. Os antigos embebedavam os seus
escravos para ensinarem aos filhos a aversão pela embriaguês. Parisienses, ide à
Câmara ver os vossos representantes para aborrecerdes o governo representativo.
A esse montão de nulidades o povo confia todos os seus direitos, salvo o de os destituir
de tempos a tempos e de nomear outros. Mas como a nova assembléia, nomeada
segundo o mesmo sistema e encarregada da mesma missão, será tão má como a
precedente, a grande massa acaba por se desinteressar da comédia e limita-se a
algumas substituições de vez em quando, aceitando alguns candidatos novos que
conseguem por qualquer motivo impor-se.

Mas se a eleição está já corroída de um vício de constituição, irreformável, que dizer da
maneira como a assembléia cumpre o seu mandato? Refleti apenas um minuto e vereis
bem depressa a inanidade da missão que lhe impusestes.
O vosso representante deverá emitir uma opinião, um voto, sobre toda a série variável
até ao infinito, de questões que poderão surgir nessa formidável máquina - o Estado
centralizado.
Deverá votar o imposto sobre os cães e a reforma do ensino universitário, sem nunca ter
posto os pés na Universidade e sabido o que é um cão de guarda. Deverá pronunciar-se
sobre as vantagens da espingarda Grass e sobre o local a escolher para as cudelarias do
Estado. Votará sobre a filoxera, o guano, o tabaco, o ensino primário e o saneamento
das cidades; sobre a Conchinchina e a Guiana, sobre as chaminés e o observatório de
Paris. Ele que não viu os soldados senão na parada, dividirá os corpos do exército, e
sem nunca ter visto um árabe, vai fazer e desfazer o código mussulmano da Argélia.
Votará a barretina ou quepi, segundo as predileções da esposa. Protegerá o açúcar e
sacrificará o pão. Matará a vinha julgando protegê-la; votará a arborização contra a
pastagem e protegerá a pastagem contra a floresta. Tratará a peito a questão dos
bancos. Inutilizará um canal por causa de uma estrada de ferro, sem saber muito bem em
que parte da França se encontra um e outro. Acrescentará novos artigos ao Código
Penal, sem o ter nunca folheado. Proteu onisciente e onipotente, hoje militar, amanhã
tratador de porcos, e sucessivamente banqueiro, acadêmico, limpador de canos, médico,
astrônomo, fabricante de drogas, curtidor de peles ou negociante, segundo a ordem do
dia da Câmara, não hesitará nunca. Habituado na função de advogado, de jornalista, ou
de orador de reuniões públicas, a falar do que não conhece, votará sobre todas as
questões, com a única diferença de que no seu jornal divertia o porteiro, no tribunal
despertava os juizes e os jurados sonolentos e na Câmara a sua opinião será lei para
trinta, quarenta milhões de habitantes.
E como lhe é materialmente impossível ter uma opinião sobre os mil assuntos em que o
seu voto fará lei, passará o tempo a conversar com o vizinho do lado, ou a escrever
cartas para aquecer o entusiasmo dos seus "queridos eleitores", enquanto o ministro
estiver lendo um relatório cheio de algarismos dispostos para o caso pelo seu chefe de
gabinete; e no momento do voto se pronunciará pró ou contra o relatório segundo o
sinal do chefe do partido.
Assim uma questão de gorduras para porcos ou de equipamentos para o soldado não
será nos dois partidos de oposição senão uma questão de escaramuça parlamentar. Não
quererão saber se os porcos terão necessidades das gorduras e se os soldados não
estarão já sobrecaregados como camelos do deserto - a única questão que os interessa
será saber se um voto afirmativo beneficia ao seu partido. A batalha parlamentar faz-se
sobre as costas do soldado, do agricultor, do trabalhador industrial, no interesse do
ministro ou da oposição.
Pobre Proudhon, eu calculo os seus dissabores quando teve a ingenuidade infantil, de
entrar na Assembléia, de estudar a fundo cada uma das questões como ordem do dia.
Levava à tribuna algarismos, idéias - nem sequer o escutavam. As questões resolveramse todas antes da sessão, por esta simples consideração: é útil, é prejudicial ao nosso
partido? A contagem de votos está feita: os submissos são registrados, contados
cuidadosamente. Os discursos não se pronunciam senão para efeito teatral; não se
escutam senão quando têm valor artístico ou se prestam ao escândalo. Os ingênuos
imaginam que Roumenstan arrebatou a Câmara com a sua eloqüência, e Roumenstan no
fim da sessão, estuda com os seus amigos a maneira como poderá realizar as
promessas feitas para caçar os votos. A sua eloqüência não era mais do que uma

cantata de ocasião, composta e pronunciada para divertir a galeria, para manter a sua
popularidade com algumas frases empoladas.
"Caçar votos!"- Mas quem são esses que caçam votos, esses votos que fazem inclinar
para um e para outro lado a balança parlamentar? Quem são esses que derrubam e
erguem ministérios e que dotam o país com uma política de reação ou de aventuras
exteriores? Quem decide entre o ministério e a oposição? - São os chamados
"camaleões da política". Os que não têm opinião, os que se sentam sempre entre duas
cadeiras, que vogam entre os dois partidos principais da Câmara.
É precisamente esse grupo - uns cinquenta indiferentes, de gente sem convicção
nenhuma, que se fazem de cataventos entre os liberais e os conservadores, que se
deixam influenciar pelas promessas, os lugares, a lisonja ou o pânico - esse pequeno
grupo de nulidades, que dando ou recusando os seus votos, decide todas as questões
do país. São eles que fazem as leis ou que as revogam. São eles que apoiam ou
derrubam os ministérios e que mudam a direção da política. Uns cinquenta indiferentes
ditando a lei ao país - eis a que se reduz o sistema parlamentar.(...)

(Escrito no jornal anarquista "Le Révolté", em 1899 [?] )

