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Sobre as imagens da revolu~ao no
teatro de Luigi Damiani
ANTONIO ARNONI PRADO
UNICAMP

Dos intelectuafs italianos que para cl vieram entre lim do secuIo
XlXe com~s do XX, urn. pequeno grupo que se deitacOll na or~o
dos primeiros nucleos da ~ culturallibertaria acabOll retorn3ndo a
It:ilia baUdo pelo pessimismo, quando nao pela incerteza e pelo
sofrimento.
Entre el~, alem de Caetano Grassi, que £icou por aqui ate
meados de 1922, merecem ~taque os nom~ de Alcibiade Battel, que
colaborou na Tribuna de Imprensa e no jomalAvantil, de Sio Paulo,
onde ~teve por voltade 1901; Giovanni Rossi, conhecido por sua intmsa
particip~o no movimento socialista depots da aventura da Colonia
Cecilia, no Parana; Edmondo Rossoni, que veto ao Brasil com Al~te
de Ambris ePaolo Mazzoldi, para ser expulso em 1909; Antonio Lanzoni
eEugenio Sartori, quepassaram por sao Paulo entre 1886 e1890,alem
de Vicenzo Vacirca, ~te Ultimo autor do romance social L'Apostata e
conhecido agitador socialista com passagem destacada na imprensa
operarta de sao Paulo, de onde acabou expulso ao redor de 1907-8, em
razao dos suc~ivos ataqu~ apolitica economica do governo brasileiro,
em particular aos grand~ produtor~ de cafe. 1
1. Para outras referencias sobre a ~ao militante dos companheiros de Damiani, ver P. C.
Masini. Storla deg!i anarchic; italiani da Balmnin aMalatesta, Milao (1969).
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Dentre os que retomaram ou acabaram expuJsos, nenhurn
entretanto exprimiu me1hor 0 desenC3llto mom com os obstaculos a
~ libertaria do que Luigi Damiani (1876-1953), urn intelectual cuja
obra permanece como exemplo no~ da despropor~ muitas vezes
fatal entre averdade das id~ e os resultados decepdonantes que etas
podem suscitar sempre que se tr31a de aftontar os lnteresses dos que
edonop~

Devoltaparaa._....COdlo....oni,MUddie~a
juntaram-seao grupo daUniversidadePopwar milanesa, de onde sahiam
intelectuats como Gio'lll1li~(di, Arturo.tabrioJa, Nino Levi eAdriano
1bilger, que se passariam depots para 0 projeto da Universidade
Proletaria, de inspira~o socialista. Outros, como Battel e Grassi,
altenmiam a colabo~ em jornaiscomo Volonta e C1'OI'IIJaISOtJtJershKJ
(levados, no ca'so do primeJro,peJas mlos de Gigi nartttanl) com a
p~ atmlno g1'UpC> "AmiCI deIl'.w\ Ol'gmi1:ddo, por AuguSto Osimo
em Milao, onde tloresceu intensa attvidade artfstlca,' em e,>ectal no
teatro.
Damiani preferiu meditar na dura,experim<:iavivida no Bnsil
e anuncta~Ja aos,~otes itaUanos, embora Jsso Dle ClJSt$se novos
confrontos corp asautbrittaaes de sropifs. 'No Brasil;'onde chegou em
1899, ~teve semprehaprtriieira fila dawnguarda opeclrta,lutando ao
lado de Oreste Riston .e Al~andro Cerchial, com os Quais ,fuhdou em
SW Paulo 0 jomal fA Barrlcata' e desenvolvendo depOiSUtnt variada
colabo~ jorna1fsdcanasp~ deperi6dicoslio impOrt3ntes quanto
LaBattaglia, Guerra SocitJk eA Plebe.
'.

o inconformisplo e a luta contra a dura realidadedo Bnsil,
mats do que 0 d~gano, tro~e-lhe aprisio eem seguida 0 banimento.

2. SobreEdmondo Rossoni, quedepo.lsacabouaderindo aofasdsmo, veraindaJacob
Penteado (Belenzinbo, 1910-relratodeumaejJ0C8, Sio Paulo: Marlins, 1962) eo
depoimento de Tereslna Carini Rotehi, que Antonio Candido colheu' em seu livro
Teresina etc. (Rio deJaneiro: paz a Tetra, 1980), pp.56-61.
40

n

Osdepoimentos que escreveu entre 192~21 para 0 jornal Volonta, de
Ancona - depois port3nto de sua expulsio, que se deu ml 1919servml como eKmtplo oportuno do gran devemtencia com que repudiou
as condi~ dffifavoniveis ao avan~o da mlancip~ social no Brasil.
Volonta (I, 3) publica, por exmlplo, dffiPachos seus que tffittmunham
a persegui~ e os maus tratos a que os feitores brasileiros submetiam
os imignntes arrebanhados na Italia para tocar a nossa lavoura.
Imigrantes doentffi, velhos e mesmo os inadaptados ao trabalho do
campo, sao por ele mostrados sob 0 cotidiano de uma admini"~
truculenta que os deportava para lugares insalubres onde, expostos em
geral i m~ acabavam morrendo.
Para as autoridades brasileiras, bern como para 0 govemo
italiano, que Damiani acusa de te-Ios abandonado i pr6pria sorte, de
Dada vaU2m os sucessivos apelos hl1manj~os que lhes chegavam do
Brasil alraVes dis ~ do FanfulJa, mantido pela comunidade dos
italianos de sao Paulo. No auge do inconform~mo, escreve "Un Eldorado
che sfuma" (Volonta, I, 4), resolvendo cobrar dis autoridades italianas
uma decisao energica contra 0 decreto que em 1912 praticamente
eliminou os entraves burocraticos i amp~ do que ele chamava a
"escravidao branca para 0 Brasil", procedimento a seu ver resultante da
~o de mao-de-obra que 0 govemo brasileiro entio promovia
oficialmente na Europa.
E, porern, em "Non mtigrate in Brasile" (Volonta, I, 6) que se
agu\2 0 pffiSimismo do intelectual ante as perspectivas de em~
dos trabalhadores assalariados no Brasil. AW2ia dos nossos gOVernaDtffi,
a ret6rica de suas leis e atitudes, a ferocidade dos grupos dominantffi e
de.seus C741)3Pg3S compunham urn quadro de escravidao classica cujo
primitivismo, nos tcnnos de Damiani, exclufa qualquer hip6tese de
quebra da ordem. Quanto i anarquia - confffiSa frustrado - nem
mesmo em soooo: comer eter direitos mfnimos, se isso ao menos fosse
possivel, seda aqui urna f~a notive!.

•••
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TunaalA
Sem pretender aVaUar, da perspectiva dehofe, qual teria Sido 0
destlno revoludonfrio 'desses bomens ciso tiveSsem pennanectdo por
aqui, 0 que podemos dizer~' que, ao ci>ntrfrto de seus comparihekos,
Para Lui8i Dainiani ,a htta,futcJada noBrnsil famats ,se.mterrodlpeu.

JlepoJS de'puHB~einltVf6'br~odesualuta Petogfom2is,3

~e em'1921;1*o' Jrigd rthegalItl1fa:,'a:'&iUraRtII dlitlfJ'.tre
<tt0tlt~

Sodetl Po~j~Wfina),;dlqiiErsesegueuma:~ de

ptt_contida'~~ JJe1fdH1Jerta, del92~: dEPots ampWti
t1Ma~~l!THWti)IieltJj~~~y, de
t9S3; 'atto ent'tiU~ vet~;ltflj'{~:j"·, ...."
'1
>

Emface~~,~ffito

• ,

"

p2rac1itP~~

dB' piimitiviSritdllfos ir~~iC~iti~{m<trlsag~: revolildo'nuia dos
tilteJOCWak ~:quepn'clse;deSlociraniPasSa'petaintl\l~da
<& eXPert@nda'ih~ Vtijdamt EUrdyl'antes d3: dt'Cgada D2~~
do Sol'. Na \ter~;'~;aoSonho' desses nomehs qiie apotfAr3mao
BraSUtm bm de ttIn'nol1heQipo de ltberdade, 'ft ronstaYa daSteSes
Mlerms que aUntveisIcbde Popular oomei;aw mdo'a'difwidir M.'BUropa,
aglntlmmdo os'dtferentes,nddeos ~ 'interessados em remer na
I~a 0 exempl0 lIaS' chamadaS sodedldesmocilsamerleanas; "(!as
biblioteCas popdJtreS'irtgteSas 6u das ngas~tasfiaJ)ceS~" cufas
coopet31lvas de idBas' e ~. do povo reprodUZiam os exempiOs da
Suf~ daDinamaca edaBelgica, wendo com que~&'1et3ssem
ao povo umaesp&ie'det,sumlrio didttico' dOl que aprendiam na

Academia.
' ,'.
Sob esse aspecto, h Mundo de onde prOvlnharii esses'llomens
era () mundo de um'riOvtfaletttO hlimanJStj que'umemprimdedor oomo
Levi MorenOs, ao fundat:aUnllOMoral de VenCia, acabouttmorniando
num nistUho de idBas logopropagado 'Para a EScoJa tiVre'de ~~

3. Ver Damiani, Luigi. II paese nei qualt non 5t deve emtgrare, Milio: Umanita Nova
(1920).
. ';l,
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a.
Popular de 1\nim epara aF.scola dos Docmtes Uvres de Roma, de onde
avan~u depois para Milao, F1oren~ Ravena, Genova, Bolonha e 1\nim,
ja entio como mlcleos d3s futuras Universidades Populares.
Para quem hoje se det6n na le1tura dos stmtti da Universidade
Popular de MUao, por exemplo, fica logo patente 0 que foi a experiencia
desse sonho de plenitude Wl busca da form~ integral do homWl do
povo. Havia gente querendo transformar a cultura, havia ideals. de
in~ e de interesse sobre a tao sonhada sociedade do futuro. Os
cursos, no papel, propunham contel1dos sistemiticos e priticos,
procurando oferecer aos tr3baJhadores que nlo puderam concluir os
estudos regu1ares a espinha dorsal de urn curriculo Wl geral composto
de no~es de hist6ria, ftlosofia, politica, sociologia e economia, que se
completavam com estudos de geografia, bioiogia, matematica, artes e
cienctas naturais.
As· aulas, freqtientadas por cerca de quatrocentos a dois· mil
trabalhadores, cram dadas em geral aos domingos nos subtenineos do
Castello Sforzesco, inicialmente por mestres das universidades
tradicionais, depois substituidos por professores mais famillarizados
com a vida dos tr3baJhadores. Aeles, na verdade, caberia cumprir como nos mostra Maria. Grazia Rosada - um decilogo rigoroso, pOis
se entendia queum profE5S0r da Universidade Popular nio deveriaeosinar
para satisfazer aprOpria vaidade, mas para premcher as necessidades
do outto. Por isso 56 se deveria ocupa.r dos alunos interessados em
aprender, levando sempre em conta a obriga~ de ajustar-se to Divel
dos ouvintes, em favor dos quais era de sen dever valorizar 0 sentido
pratico do que estivesse ensinando, ser 0 mats breve possfvel em suas
prel~es, nio avan~ hip6teses que nao pudesse prom e sustentar
suas convic~oes com 0 m3ximo deserenidade POsslvel. Como orieDtador
de um novo projeto de aprendizagem, cabia-lhe admitir sempre a boafe do interlocutor, nunca desdobrar etapas novas do contet1do ensinado
sem que as anteriores houvessem sido assimUadas, e jamais insistir
num tema que os alunos recusassem. Um cuidado suplementar exigialhe ainda que zelasse 0 quanto pOssIve1 para que abiblioteca a.disposi~o
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dis classes condveise om R6ma-o cada VfZ maJor de IMos utill1.3dos

noscorsos.·

Eni 1902, osmmathadores ouvtrdm StiaS prlnleins Ii~ de
anatomia humaoa (''Coole Hattol'uo1Do", eursodlW;MMSSt)iepuderam

dIsaWr'essmsi pr6prk)S sMlh08 00&'0 ptofessol!'A1es8*idr~,~

em 'SOls '~~.pst<:Gl.8Iadl:SOgrio~J12~d"r\lOlere'~.

Nesanos ~.,.r.tEnrnI.cpietser~ olJt6ptiO' hd~ eriae
tftojdalf; "'~IflO.~~_te:~1Il

f'E~em:HI.~'~MJ&f'LOW;~,:t908};,.1IJIfteira
"'fJlCDck¥~f!·m~quell!~ ~$egne

~'da~""deUOl2lbtma~~:emetddk2,

~~i~"~o,e,gUf;tnsegoam_.~
MlltiAonJSta!', ·Wrso •.~: Geley; 'de 1907;
' .""

Viram ainda nas aulas de Domingo Mobab so'bte' 0 dtv6tdo
(t963l a n~ Msputlda,enr ProUdbOll~:.Hlue'a Igt$ietaa grande
~el,.~;.:casamentol'iO:HprJnra:~e,
toJhet' a mdM~:da'mulher e,;li\!OOtade titte'dofc6nJuges,
~os!~';dllpeI1it@nda ida OOnftssIo'.IPap~ a
conbeCW'meJh0t4.. dieitosisobr~ a'prdtJria Sadde ("la'clmieamedtca
~ 11 sua: Iripltce-fiIOzicme", ctJmO de lJmberto Gabbi, de 19(6) bern
oomo,asprtmeit'8~sobrecld3daJliaegarandaSlndMduaIs~

dO'cmso"Cesal'e Beccatit t(tll diritw:pmale"i Glereddo porRatraele
Nulli, no ano de 1~).
;..
Em me10 a cotsas matS compl~ ~e Ihes dtegawni' attaV~
do ~metri All8usto StabUe e(fofJsico Erlrtco' castelli, 'qu~ noS<:ursos
de 1905, ahldalqucSumartamenw, trataram deri~es demeteorologia
e <teflsica do globo, hbUve ~b6n 0 roDtalO com a vida e a obra de

FrandSco Ferrer, aiJresentadc> dUm cui'so de i'7 fasclculos esci1tos '~r

..

4. Sigo no lema ena esPedft~oaos cursos ofereddos pela Universidade Popubr as

indica~es de Maria GrUJaRosada. u Untveri1ta popolarl tn Ita/til: 1900-1918,
~: Editotl Riunitf(1975):
'

2.
Luigi Molinari nesse mtsllo ano, cuja experimcia se ampliou tr& anos
mais tarde numa sCrie de confer@ncias organi7Us a partir dos escritos

de Jean Grave sob 0 tItulo de "La societa all'indotrumi della rtvoluzione",
durante as quais se tratou de qu~ como a organi~ dasociedade
dos homms emmcipados (poder e organi~o do trabalho, comJssoes
de estaDstica e edu~, ~oes entre comunismo e anarquia, lugar
da crian~ na nova sociedade) e dos modos de preserva-la..
Houve tambem um interesse muito grande pela literatura, 0
teatro e as artes, que foram objeto de cursos e leituras de ini~o
est&ca. Ella Piano, por exemplo, numa s&ie de palestras reunidas em
1905 sob 0 tItulo "In difesa del paradiso dantesco", propOs uma leitura
popular daDtvina CommMla, procurando mostrar que s6 um espfrito
como 0 de Dante poderia superar os modelos da liturgia da IgreJa para
construir livremente (luz, harmonia, utopia) uma imagem do exOto
paradisfaco em que os exclufdos se vissem recompensados.
Ainda em 1905 Giuseppina Motta C3sati, num corso sobre "n
sentimento estetico e rarte nell'educazione e nella vita sociale",
mostraria que ja nao fazia mats sentido evocar os ideals do artista
completo herdado dos tempos de Leonardo e Michelangelo, sugermdo,
inspirada em Tolstoi, Guyau e Mario Upo, que aarte cabia a missio de
revelar os homens uns aos outros e harmoniza-Ios na integridade
espiritual da esp~cie, submetida e amea~da, a seu ver, pela for~
irracional dos maquinismos. Urn £ato auspicioso ~ que, nesse mesmo
ano, Molinari biictava a coleta dos stratti das PC91S teatrais encenadas
pela Universidade Popular e em 1909 0 romance Storla dt una
montagna, de Eliseo Reclus, era lido e ~cutido numa classe freqUentada
por mats de 80 pessoas.
o legado de tais experi@n.cias, no entanto, apesar do inegtvel
avan~o de sua concep~o, teve contra si 0 peso excessivamente
academico que acabou predominando na maloria dos cursos em
detrimento das verdadeiras car@n.cias dos trabalhadores, mats afeitos a
vidapratica esan qualquer disciplina escolar. Gramsci, a esseprop6sito,
foi urn dos que assinalaram tal descompasso quando, ao comentar a
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desorgani. daUntversidade Popular de 1\uim no perfodo let1vo de
IC)16-17,lUeriu-se durameftte ao cariter <logtMUco e te6rico de 8U3S
aulas, cIirigkbs, t SEll vel',mais aexibi~ mciclop8Uca dosaber,dos
oonferencistlsquepropriamfnte aos reaJs mteressesdOSseDS;ouvintes,
aos quaiS faltlya predsainente afo~ mteleetuallBfSdria para
Inserirnum con)uDtoorganizado os dados ~·das pesquisasque
2COmp2I1havam ,5
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Rossi, seJa nas co~ de.1UIl ~oldi ou de urn V#ca, k)dos clffi
tffitemunhoS me1anC6ltcos do dffiterro a que virtam Juntar-stfoutros
escrttos da revo1m;"do tealt'o de Malatestaaos dramaSdeJ.Rousselle,
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o texto ~ breve (dez cmas distribufdas n1UllWUco ato) e, em
11leio apersonUi~,~lica da G16rl3~do Poder, ~ 1UIlFot6grnfo
P.o Chele de Gabmete balulador, sets Mosqueteiros queurratll,

5. Antonio Gramsct, "L'Universitl popolare" inSCrlttt poHtlcI (Paolo Spriano, org.),
'Roma: Editori RlunU1>(19l8),wl.l, pp.84·86.
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tres Porteiros que nio falam., 0 Representante Dlplomatico de uma
republiqueta latino-3IIlericana (indicada no texto como Hondurassette)
e um Ditador moo tftere, meio camsco, que faz 0 tlpoautoritarlo e
buBo logo dectfrado como uma r~Jica burlesca do Duce.
Na terceira cena dialogam 0 Ditador e 0 Representante
Diplomatico, que aparecem como aliados de velhas patifarias. 0
Representante Diplomatico, que alias se chama Pedro e tern. no
sobrenome 0 tftulo de Santa Cruz, esta ali, segundo infonna 0 Chefe de
Gabinete, para urn socorro de emergencia, pois nio tern como pagar 10
hoteleiro depois de tel' consumido toda a sua verba de represen~o
com uma cocotte de segunda classe que 0 Ditador lhe ammJara para
melhor poder suboma-Io e assim garanUr bons neg6cios para 0 seu
imperio.

o pr6prio Ditador sabe da disponibilidade moral das elites
polfticas de laggiu e dispensa 10 Representante Diplomatico a mais
ostenslva indiferenc;;a ("non voglio offendere suscettibili.a di cretini
nati"), embora dele receba a vassalagem de praxe: "Ie ripetero laggiu
che sarebbe necessario un uomo del suo polso e dotato del suo geoio:
ah! benedetta da Dio ]a sua patria".
Mas a patria do Diplomata, para 0 Ditador, como nio poderia

delxar de ser, ~apen~ "unareppublichettasenzaimportanza dell'America
del SUd: vi fanno tre rivoluzioni ogni anno", segundo explica 10 Chefe
de Gabinete, lembrando que toda contribui~ que faz ahurnanidade ~
produzir bananas de 6tima qualtdade e pimentOelinhos picantes, alem
de certos chap~ curiosos feios de palha de arrOl.

Ecerto que Damiani, como bom anarquista, Ura proveito do
anticlericaUsmo do Ditador, princlpalrnente quando este aconselha 0
Representante Diplomatico a desconfiar sempre dos padres ("si potessi
li farei impalare"), rnzao ~ que lhe pennite urna c6mica bravata,
bem ao gosto libertario, 10 desabafar com 0 Chefe de Gabinete: "sono
capace d'inventare anche una nuova religione e farmi proclamare papa,
io sono capace di tutto, ne dubitate forse?"
I
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Tamb&l. ,6 'verdade que estao presentes ,Ila,·pe~ velhos

procedhneotoPcfaicos da~pedaacSgicados.~em sen
prop6sito de estigmati1.lr 0 aparato policbJ1dQ. Estado burgu&
comandado pot lUDd6spota quedisp6e de, espi6es.~,secretas e
.torturad0r~., ~ 0 que ~ em 14pa1{a ~Ilga/INJ",o,~ sobretudo a

~'~)" ,.. ~~;Cttrigen~'da:AmMca~qUeDanJjani

~hemco~a~~~daIDllff36~,eqp~~.~·~e£em
~' ~tad3s'
\~~elenoi'a'So~ dtS'JU ~fC,'$n
f . " .•
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Luigtr,wUnart, 01que_
em logo ~ a consci@ncia indignada do intelectual que aproxim~. 0
~esenvoMrn,~~ (~e, o~,~qra ~~o) e oto~tarism0
onde
.~,P.op*:,<»~PQl'

Wart

~:~:~'=~~~::::n~~;=.:
o ~r ~~6 Dtptb~?~, '10 tlritl;sesmte hOritiftr~ ~11tar

dapro~ diditadufa eCOOtpromete-Se- para gnnde ~~ de
sen gula ("tel~ tmdtPlortladcO dle vede ddaro~ .. ,'~~ il3zer molar

em seu pars os mecantsmos do Estado modemo, entre eles algumas
gtrmdtctise como 0 lIW'IVllhQSO~de.poHdasecreladeque todos
podem pardcipar" ('~tti ·fmno .111 spi~, 'giowni e,Yecch4· con una
emulazione 'fBl'IJIIeJIte JID1'Direvole") j a proibi~ absoIuta das greves,
a&taunl;io do:parddo·;liidoo, muitos ~e; .. ~'bastonSelagli
·avversarl che 12ntima'& convertirsi",6
Com 14 pa/liie-IlWJlsOtto, na verdade, Damtanlamadurece a
experi@ncia do baoimentoe,aJusta 0 Sell teatro a uma antlise das
,alterna1ivas d0801DtJ1ldo povo em sualulaparalftnr-se ~~
que 0 sufOOlRl e:maat&n l.margem, Sob este ~"esti muito longe
do andamento did4tico e quase sempre simb6lico do ,teatro da

6. a.Luigi Damiani. La palla e UgtIIeoltO, Roma:Ediz. eli Fede (1927).
!. . .

a.
Untversidade Popular, que ftma de modo 51Uematlco os ~ onde
se <law 0 confronto entre 0 hem e 0 mal. Para 0 Dami2ni que conheceu
no Brasil 0 desencanto com a sociedade ideal, nao serve mais, por
exemplo,o discurso inOamado do mestre--~olaCherardo do drama/I
mtIIStro, de R. Roussclle (1905), que vive 0 pape! de Ferrer, mas
sucumbe ao peso do adversirlo e termina os seus dias numa sala de
aula de provincia, a incentivar as cri3ll9lS a fazerem a revolu~ do
futuro ("sono i f3nciulli come essi cbe ce la dar3nno qumdo saranno
grandi, abbattendo ogni coazione, ogoi superstizione, tutte barriere e
tune Ie frontiere").7 E tampouco inter~ os efeitos ret6ricos da
en~ aleg6rica de Felice Basterra acerca da morte de E. lola na
sua ~ Emilio Zola tnnanzi at coaxxJrllt, para nio £alar da ~
dramatica ~ta por Felipe Vezzani no ano anterior, n viandante e
l'eroe, com afinalidade de demolir afisionomia moral do her6i burgues
convencional.
Aty.io ~ que no texto de Basterra, como na melhor tradi~
do teatro filodramatico, a sombra de E. lola dialoga sucessiV3mente
com um Burgues, um Poeta, urn Socialista e urn Anarquico,sob os
olhares da Multidao, que chora a morte do Mestre e faz as vezes do
Coro.
AD Burgues que 0 bajula ("U tuo ideale fu la giustizia e la
verita"), Zola dedica 0 desprezo e a ironia: "tu set un buJIone 0 un
bruto. L' opera mia fu un possente ariete che io diressi contro la societa
che tu sfrutti e difendi...". Ao Poeta que 0 incmsa numa linguagem
solene ("colosso del pensiero, Bor di montagna, astro formidabilmente
vivificatore!"), responde com a indigna~ao e a revolta: "indietro,
degenerato! Che vieni, quindi, a cantare sul1a mia tomba? Del resto, tu
ti vendi al nemico, e ti trasformi non diversamente delle stofe che si
tralDutano in stracci...".

7. In Luigi Luigi/I teatro popolare, Mllio: Tip. della UniversitHopolare (908).
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momento em que passa a conviver de perto' com a capacidade de
resist@ncia das tiranias. No mesmo ano em que ~eve La palla e it
ga1eoto, public£erlsto e Bonnot, urn i texto emprosa que retoma
:a.leg()ricantente a v61ta. de Cristo aoconVMo dos homeDS, mas riuma
'dft~!o 'inteii"amettte' op()s& lquela cotn que o' tenta' foi· tr$do pela
litera1ura. da'lJbIvetsIdade Popular.
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Comp~o, por ex~plo, com uma p~ Ae GiownnlBovio,

frlsto aIltI~t4 ,t!iPurlrn.,.~ta pouco antes, fica d~ 1980 patente
a densidade ¢~ca.4o teX,tode, Damiani. Eque na p~~ de Bovio a
interpr~o anarciUista 'do milO da salva~o elongamente discuUda
8. Felice Basterra. EmmQ Zola Innanzt al cocrodrllt, Milia: Tipograftadella Universua
Popolare (908).
9. In LUigi Molir)arl.• JI4WIro de1/IIUnlverstta PopoIare, op. dt.
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por urn. Judas redimido e uma Vifgem Maria insfgUrada Infahbilidade
de Deus, mas ironicamente apoiada pelos cortes indevidos da vo~ de
Cristo que, fora da cena, interfere por meto de apartc5 mord2zes que
nos conduzem a acreditar que acabara de trocar a dignidade dos cWs
pela adesio ~ !uta social dos libetUrios - tema aWs que feamdou
grande parte da ~ anticlerical da imprensa anatquJsta no Brasil, A
lantema ~ frente. tO
No texto de Damiani, 0 Cristo que, numa tarde de invemo,
pede ajuda aD argmtario Bonnot, este em despreowpado passeio de
autom~ pela ddade, nio se f&tingue em nada aos ma1lrapiJhos que
perambubm pelas ruas sem esperanQl ou mesmo vontade de mcontrar
urn camJnho. cetlco, trava urn dWogo surpreeodentemente profano
com 0 homem motorizado da cidade, aD qual nem de longe tendona
resgaJar para 0 bom caoUnho da f~, ela pr6pria, em sua boca, um valor
relativo para algu&n igualmente perdido em meio aos imperattvos da
ordem capita1Jsta.
Do descaminho de ambos, no entanto, Damiani reaira 0
equivalente simb6lico da reifi~o, quando nivela por baixo 0 virtuoso
e 0 tratante, menos como personagens emats como tipos necesdri~ a
composi~ de urn ce!Wio previsivel nas tensOes da desigualdade em
curso navida moderna, onde)a niocabiam solul;aes de f~ ou doutrina
enqU2llto dados puramente ideals. Ao contrtrio do Cristo de Bovio,que
traz para aIuta social a aura divina.aque renuncia, por decisio pessoal,
em favor dos trabalhadores, 0 Cristo de Damiani ~ urn ~o quese dilui
no contexto da desum3J)il.a~ que desU'6i os wIores eimpoe wna nova
l6gica de sobrevivencia. Bonnot eCri;to nio se entendem, oem procurMll
faze-lo, porque 0 Mundo em que estio metidos )a nio pressupOe que se
entendam. Daf que urn nao se preocupe com a sorte do outro. Nem
mesmo 0 autor, afinal, parece propor que eventuabilente se entendam a
partir de conc~es reciprocas, porque naverdade ~ de suas divergenclas
10. Cf. Giovanni Bovio. Cristo aIlafesta dt Purim, N~oles: Fortunio (894).
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que virIo as altemalmIs para uma nOla forma de COI1Viv&otL ,"Che at
prosslmo tneo~,-- como nos diz (fRamidor -- s'tiltendanoesi
tsSoctaDo, con tutte· ie 'Violenze e con illite le bontl,dtStnlggeDdo e
seminando".l1

M3S ~ t'1Il ~Ram1Jclot! que se amplia ~VISIO docsoctal
'coOlO sintoma"de' ~I§a ·ith~tsed~ tend&1cta, 4Ue' se' ~~da
mats clanmmte se tomarmos como Merenda a prOdu~ ~'()iltros
, .

,~ aa'~~ OO'DIot1aIW{tOIDo,'POt:(!ltmpio,

Enrico

'~.j'liilO~I~.I~tfO;~"
ltiga~.r~t4(j 1IIS1(Mdkt1ta ~'de:Sd

p,drMOv,tIi

~• • !J.9Jt,,.f~!~~.•~;~·~JOdW.

'. . . .l_lfMV~I/SDI9}ierfJifei1I 'l906i:~'aothckJl~Ib.O
'.lct*....etJ~81odramatldditoftdrtl','kldmive

,pr~

eltgtndodebifMfiqu~~~et~aw~,
nurtCallttlStte JM!()lI'da sombtl dt!SSe~ argum_, quesd Vitia a

pUblico vinte e sete anos depois, calcado nos mesmos ~reWtlcos
da~.,in~l;

L'SCkJj#d, ,cuJo ... iX!lltral, a'exemplo do ·VItw RrJrnIxIkJtl,
'de Damiani, ~ 'o'smnmentb do pld mte ~ deldno t~o do
fIlho~.~'a bJSt6rii'deGiorgiO,. 6IlerlriotilcODfGftWld<>'COm
o'verdadetro :martlttO:que'~·patrlO,saroni,' 1m• • 'aele 'e aos
com~ nO' coddiano'4aOOMcal'R8fOl1adO, lidera UwIa gt~que
P5e·os ~r~em. ~ 'de guerra. No- confronkWiDcettEktdm a

tlbricae G i . lItala 0 pMO,sendo por ~ assaSsi0ad6petapolfda,

para deselp8ro dove1ho psi, 'Nicola,.ra obrigadGa. sparat anora
vIl1va e a chorat tim~· segundl- morte;.lt d'i ffJha. Marta;,que' tomba na
fula ao ladodo Innlo.
No texto de Malatesta, no entanto, opal, que encama ainstincia
da autoridadf, ~ taInb6n iunav~ solicHria, motfvo que rq)ercute

11.
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cr. Luigi DamIaDl.. Cristo e lJotmot, Chicago: Ediz. di Gennfnal (1927).
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no ant.icIfmB da qWnta ceoa, em que se recupera 0 sacriffdo de Giorgio
~ da conversio de Nicola aos ideais de sen 6lho, tema, ali2s, do
mon6l0g0 que fecba 0 argumento, quando Nicola, numa espCcie expaosio
autobiogrifica, se converte ao credo anarquista: "Eccomi solo,
abbandonato da tutti... !h! ora capisco. Aveva raggione Giorgio. Iddio
non c'~, i preti sono dei birbanti, i padroni succhiano Usangue del
povero, Ugoverno non serve che a difendere i padroni ed assassinare U
popolo". Leva as mios acabCQl, reclama os 6Ihos de volta. Os punhos
fechados aos ceus, pede justi~. "Maledizione! Vendetta!". 12
Depemey, que faz 0 pal na ~ de Damiani, ao contclrio do
velho Nicola, e umprocurador-geral que, movimentando-se como
protagonista, permite a Damiani ~ um panorama das mazelas a
que estio expostas as institui~es burguesas quando se trata de garantir
os interesses de seus representantes. Na verdade, em VivaRambolotl, 0
que estt em Jogo ea fragilidade do poder judictario na ftgura de um
prowrador que se transforma em protagonista no momento em que e
indicado pelacorte parapronundar penalmenteum terrorista, Rambolot,
que vem asaber depots tratar-se de seu pr6prio 6lho, froto de um arnor
oculto da juventude. Aparte a natural exacerba~o dramatica dos temas
que desenham na p~ a decad&cia mol'31 do her6i e de sua c1asse a presen~ da arnante abandonada e do 6lho espUrio, a fuga de uma
filha, acabrunhada, com 0 chofer da famnia, a pr6pria esposa
surpreendida com seu arnante entre os mortos de um hotel que pega
fogo, matando em prevari~o consentida ftguroes da magistratura e
do clero - aparte todo esse magma ideol6gico arnoldavel ao pantleto
e adoutrtna, 0 centro dramatico da p~ e0 martfrio psicol6gico de
um homem do poder dividido entre a ret6rica dos c6digos ea liberdade
do 6lho.
Na metamorfose de Deperney, vemos expostas as hesita~oes de
um Juris1a que nao sabe exatamente a quem servem as leis que organJzarn

12. Enrico Malatesta. L'SCiopero, Genebra: Rlsveglio (933).
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a sodedade, IIl2S me;mo 2SSim as &z aplicar ~ ate 0
momento em que a arbttrarledadeque eJas simboltzam aabasevol1ando
contra a sua propria C31'I1e. Ao conririo do her6i de Malatesta, no
entanto,1>q)emeynioseconvertenumrevoJociolWio,mmorase,reclR
apronundar 0' OIho,maldizmdo a exist&lda InteIraque queImIra em
beneBdo das eIIIm· que pllroCInmm os OOdtgos.13
SOb eStei5pec;to, 'Se~mparada com atevoha lDdtPda do
revolt3do 'NttbJa do'W de l'Sd0pei6;'a ~ 'de DePemer do
rmlete ao futuro;'Il1a5 SbbVeWe'k ~do~, Dio1tem
t*oJ~ 'colettva,' 'lilts ~,testemunho ,tonttetode-euma..oz que se
~de . . . ~seagkmfram1lO~cbBgnndes
ddides. 'N.' pot' 'd!1O J*paRdr 05 ,'SIIiaIs 'ocukos'da 'derro1a que

DamiaDiooJheuno dfscetro, 2() VeHe ptrIdo:Wn~toddtDId:opor
umalegisle(lollbC P.fJIIJteriI b trabalbo ~1otmlva-se 8IlDEmptn'ICGIber
~ IlInigrInte p«)bre e dar-Iheo teto e a oomida que a' P*tiI' de origem
negan.
o pr6prto Damiani, num escrito do Om da vida, ,econheceu a
dureza do goJpe,o abrnndado agora pela certeza de que, seCnuncdol um
~ que ~u ()S ~ &as pregmdo 0 bem~o ~1l'1aIDb6n
nao via mats razi() para ~ntinuarsendo oradicaleJnp~dode
outrostempos (J)Iscof$i nella 1kJ1te, RQJna, 1947): A~~nol8i13litO,
~: que 0 sooho' nIo se de.brtch3ta, to pOnto de,)i vether edoenle,
reelaborar ptO)etos e acredltar ml pJanos,chegando mesmoidlvulgilos, como 0fez aodlrlgir-se pela11hima vez aos companhelrOs, pedfildofues que se mantivessem unldos: "corr~ dletto at ~te che va Jo
seoso opposto eparbte nelle sue orecchie che woi slete gIi 'artdlce no
dl una storta che si ripete, ma dl Un swria checomJoeta oggt, della
stona nuova, una rtvoluzioile che...".
Aqui a voz estaea, 0 entusiasmo dlmJoui, 0 longo tempo, de
vida adverte para alguns riscos Joexoclveis, entre eles - talvez 0 malor
13. Luigi Damiani Viva Rambolotl, Millo: Ediz. Umanitl Nova (1929).
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3.
da solidio que d~onselha outra marcha. Ele mewo sabe, e
reconhece: "gia rauca, la voce, qui, mi venne meno. Allora guardai
attomo... era solo nella note".14

-

0

14 Cf. Dtsrorsi nella notte, Roma, Editorial tipo (1947).
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