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No se presenta un plan prefabricado, sino ideas 
audaces y heterodoxas, porque exiglan que cads 
hombre fuese einico e uno dentre muchos" 

(p. 402) 

Musa Libertaria cumpre, segundo a concepgao benjaminiana, a 
funcao da obra do historiador, despertando no passado as "cente-
lhas da esperanga". A autora reflete sobre o papal da arte como 
forma de luta. Alguns artistas consagraram-se e irnortalizaram-se 
como Tolstoi, Picasso, Pissaro. Muitos, entretanto, permaneceram 
na obscuridade. 

Lily Litvak dedica seu livro ao estudo desses artistas ocultos, 
destacando os anarquistas espanh6is. Chamando a atencao para a 
escassez de obras sobre a vida cultural e literaria dos anarquistas, 
afirma que estes valorizavam a obra de arte como parte insepara-
vel da propaganda, atribuindo-lhe urn papal revoluciondrio. As cria-
g6es artfsticas de tendencia libertaria se inspiravarn nas oozes si-
lenciadas e nas vidas dos despossufdos. 

0 anonimato em que permaneceram tais obras e a derrota so-
frida pelos anarquistas espanhois nao justificariam que o tema per-
manecesse esquecido. Como afirma a pr6pria autora, existem 
"tristes exitos e her6icas derrotas". Quanto a questa° da eficacia 
ou nao da atuacao anarquista como arma contra a dominacao, 
sempre se costuma lembrar seus fracassos. Porem, sua efetivida-
de encontrava-se em sua prOpria existencia, "enquanto testemunho 
da rebeldia humana contra a opressao e a injustica" (p. 399). 

Nota-se a forte influencia de W, Benjamin sobre o propOsito da 
obra em questionar o dorninio dos vitoriosos e estabelecer uma re-
lacao de empatia coin os que foram vencidos e derrotados. 

0 estudo das manifestagoes artfsticas libertarias nao se faz de 
maneira simplesmente descritiva, mas esquadrinhando-se, corn 
perspicdcia, indmeros pontos basicos e problemas fundamentais 
presentes no ideario anarquista. 

0 levantamento dos temas a serem abordados no decorrer da 
obra é feito a partir da andlise das imagens ficcionais construfdas 
na literatura, nas gravuras, desenhos 'e pinturas de inspiracao  li- 
bertaria. Assim, é atraves de poemas, romances e cangOes que se 
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reconstr6i, por exemplo, a concepgao de natureza comum entre os 
libertarios: a natureza harmoniosa, fonte de exemplos para a rage-
neragao da sociedade humana, equilfbrio ao qual retornaria o ho-
mem na sociedade anarquica. Sao reproduzidas gravuras de jor-
nais anarquistas, dentre alas uma que exemplifica a vida anarquista 
atraves da imagem de uma famflia trabalhando no campo: esta pre-
sente a nogao de continuidade do labor na vida do homem, da bele-
za moral do trabalho e da premiagao do esforgo humano pela natu-
reza, vista como uma mae serena e fecunda (p. 27 e 28). 

As figuras do padre, do capitalista, do miseravel, do revolucio-
nario, etc., eram apresentadas pelos anarquistas de forma estereo-
tipada, tornando facil a identificagao. A autora destaca o expressio-
nismo presente nestas caricaturas e a forma como as mensagens 
sao' comunicadas intensa e vibrantemente. 0 inimigo é simbolizado 
atraves de objetos (crucifixos, espadas, coroas, etc.), como ani-
mals ferozes (cobras, serpentes, monstros) ou atraves da enfase a 
aspectos burlescos (burgueses gordos, avaros amarelados corn 
urn riso falso nos labios, etc.). Os miseraveis sao representados 
como possuidores de grande beleza moral e dignidade. A imagem 
do opetrio militante revela coragem, luta, rosto nobre, fronte larga. 
Na linguagem, como na construgao das personagens, nada é sutil, 
tudo 6 manifesto, claro e simples. A emotividade transparece no 
use frequente de expressOes extravagantes, de palavras de sono-
ridade significativa, repetigeres, exclamagbes e interrogagoes. 

Este excessivo maniquefsmo levava a uma-estetica dominada 
por constrastes absolutos. 0 realismo anarquista era exagerado e 
desmedido, buscando demonstrar a todo o custo uma verdade in-
questionavel, cujo conhecimento levaria ao caminho da anarquia. 

Analisando a linguagem e a construgao de imagens ficcionais 
pelo realismo anarquista, Lily Litvak faz uma instigante reflexao so-
bre temas importantes do ideario anarquista e a extensao do co-
nhecimento cientffico; o pacifismo; a valorizagao do potencial revo-
lucionario dos miseraveis, criminosos, mulheres e camponeses; a 
preocupagao corn a criagao de uma estetica revolucionaria; a re-
presentagao do carater digno do trabalho (desvirtuado pela socie-
dade capitalista); o fervor religioso presente na crenga no carater 
regenerador da doutrina anarquista; visoes da utopia, dentre outros. 

Ale rn da literatura e da pintura, a autora tambern examina ou-
tras atividades culturais. A imprensa é uma delas. 0 papal alternti-
vo da imprensa anarquista era valorizado pois divulgava Wein, fa-
tos e eventos silenciados pela imprensa burguesa. Os libertarios 
buscavam organizar urn sistema eficiente de distribuigao. Os jor-
nais lidavam corn dois tipos de mensagens, as escritas e as tipo-
graficas. As disposigoes tipograficas, na busca de impacto, traziam 
cores agressivas e simbolicas. Gravuras complementavam o texto, 
buscando despertar emogoes. A imprensa libertaria intencionava 
ser urn canal de comunicagao alternativo que criticasse, desmas-
carasse e negasse a linguagem e os canais institucionalizados pela 
burguesia, contribuindo para a pratica de uma cultura revoluciona-
ria. 

0 teatro libertario é analisado em seu carater popular (a medi-
da sin que era facilmente compreensfvel pela massa, por retratar 
corn simplicidade seu pr6prio cotidiano) e realista medida em que 
procurava mostrar verdades absolutas que transcendiam a prOpria 
realidade "palpavel"). A educagao e a cultura tambern eram muito 
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estimuladas. Varias revistas foram criadas, procurava-se facilitar o 
acesso a livros, jornais, etc. 

A partir da avaliacao de todas estas atividades, conclui-se que 
existia uma verdadeira pratica cultural levada a frente pelos anar-
quistas. Estes, opondo-sea cultura burguesa, pretendiam forjar 
outros c6digos lingigsticos e novos vefculos de comunicacao 
(p. 283). 

A concepcdo corrente entre os anarquistas espanhOis sobre a 
arte tambern 6 objeto de reflexao da autora: a arte como forma de 
luta, como meio de despertar as consciencias e o espfrito de rebel-
dia. Relacionado a vida cotidiana, o ato criador era mais valorizado 
que o produto final, pois as obras artfsticas eram vistas como uma 
forma de acao direta. Desmitificava-se as obras artfsticas consa-
gradas, assim como os museus, exposic6es, etc. 

Lily Litvak realiza um estudo esdlarecedor do anarquismo es-
panhol, utilizando livros, poemas, cancoes e gravuras. Investigando 
as especificidades desse movimento, consegue trazer ao leitor 
uma maior compreensao das ideias, esperangas e desejos liberta-
rios. 

Regina Horta Duarte 
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