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Lew Nicola jewitch Tolstoy 1828 

Escritor de notáveis romances como “ A Guerra e a Paz” e “ Anna Karenina”. 

Escritos filosóficos sobre direito, Estado e propriedade são: “ Confissões” 1879, “ Curta dissertação 

sobre o evangelho” 1880, “ Minha crença” 1884, “ Que fazer” 1885, “ Da vida” 1887, “O reino de 

Deus está em vós!  

Ou “O cristianismo considerado mais uma nova concepção da vida do que uma doutrina mística” 

1893. 

Tolstoy não qualifica de anarquismo a sua doutrina sobre o direito, o Estado e a propriedade. O 

anarquismo, segundo ele, é a doutrina que considera uma vida libertada de todo o governo como 

fim a atingir, pelo emprego da força. 

 

BASE 

O amor é, segundo Tolstoy, a nossa lei suprema. Dele deu-se o postulado da não oposição ao mal 

pela força. 

 

Tolstoy toma como base o cristianismo; mas esta palavra não significa para ele uma das igrejas 

cristãs, ortodoxa, católica ou protestante, mas a verdadeira doutrina de Cristo. 

(…) as igrejas cristãs e o cristianismo só têm em comum o nome: são elementos diametralmente 

opostos e antagónicos. O cristianismo é a humildade, a penitência, a submissão, o progresso e a 

vida; as igrejas são o orgulho, a violência, a autocracia, a petrificação e a morte (...) Deus é o 

espírito livre do homem, é o seu conhecimento da vida. Cada homem reconhece em si próprio um 

espírito livre, racional e independente (...) 

Outrora dizia-se: não raciones, mas tem fé no dever que te prescrevemos. A razão pode induzir-te 

em erro; só a fé te alcançará a verdadeira felicidade da vida. E o homem procurando a fé, 

encontrava-a. 

 Mas, graças ao comércio que entretinha com outros homens, notou-se que as crenças diferiam entre 

si e que cada um pretendia que fosse a sua que conduzia à felicidade. 

Foi então posta a questão de resolver qual era entre todas essas crenças a verdadeira. Somente a 

Razão podia decidir. Se o budista conhecendo o Islão, não deixa por isso de ficar menos budista, a 

causa não deve atribuir-se à fé, mas unicamente à razão. (…) Só pela razão o homem reconhece a 

verdade, jamais pela fé. (...) 

O que é o amor? 

Para aqueles que não compreendem a vida, o amor é a preferência que mostram por certas 

condições do seu bem-estar pessoal em detrimento de outras. Quando o homem que não 

compreende a vida diz que ama a sua mulher, o seu filho ou o seu amigo contribuem para o seu 

bem-estar pessoal., 

O verdadeiro amor é sempre a abnegação do bem-estar pessoal no interesse do próximo (...) 

Que ser humano não experimentou ainda, pelo menos uma vez na vida e principalmente na primeira 

juventude, esse ditoso sentimento de ternura, que nos comove e nos expande a alma a tal ponto que 

tudo queria-mos amar, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os maus os inimigos, o cão, o 

cavalo e a própria relva humilde? 

O amor segundo o dogma de Cristo é a nossa lei suprema. O postulado do amor é a essência. Há 

três pontos de vista, únicos, de onde se pode encarar a vida: 

Como pessoal ou animal 

Como social ou pagã 

Como cristã ou divina 

 O homem que vive à maneira animal, o selvagem, só ele se reconhece com direito à vida; o gozo 

pessoal é o estímulo da sua vida. O pagão, o homem sociável, não quer a vida só para ele, e 

reconhece também na comunidade, vai filia-la na origem primordial da vida eterna e infinita, em 

Deus; o amor é o estimulo da sua vida (...) 



Da lei do amor, a doutrina de Cristo o postulado “ que ninguém deve opor-se ao mal pela 

violência”. (…) Isto é, não cometa nunca uma acção contrária ao amor. 

 

 DIREITO 

(…) Tolstoy rejeita o direito, não de uma maneira absoluta, mas para os povos civilizados. 

 

Tolstoy considera como tal o direito inteiro, rejeitando em princípio toda a norma baseada sobre a 

vontade de indivíduos, mantida pela força humana, especialmente pelos tribunais (...) 

(…) “Não quereis julgar para que não sejas julgado (Mateus, VII, 1)” e “não condenai e não sereis 

condenados”, estas palavras não querem simplesmente dizer: não julgai o vosso próximo por 

palavras, mas: não o condenai pelo facto; não julgai o vosso próximo pelas leis humanas e nos 

vossos tribunais (...) 

Tolstoy diz: “ imaginais que as vossas leis diminuem o mal, mas elas não fazem senão aumenta-la.” 

(...) 

A opinião pública desde o tempo de Moisés reprova e condena o egoísmo, a libertinagem e a 

crueldade. Reprova e condena igualmente o egoísmo sob todas as formas: não só a apropriação do 

bem de outrem pela força, pela fraude ou pela astúcia, mas também toda a exploração (...) 

Condena toda a espécie de crueldade, quer, consista no mau tratamento ou na alimentação 

insuficiente, mas o assassinato não só de pessoas mas ainda de animais. A lei só prevê certas formas 

de egoísmo, como roubo ou fraude, assim como certas formas de libertinagem e de crueldade, o 

assassínio e a mutilação. A lei autoriza pois todas as outras formas de egoísmo, de libertinagem e de 

crueldade (...) Compreender que as leis eram feitas pelos homens; que estes, qualquer que seja o seu 

esplendor externo, não podemos ser infalíveis e que homens sujeitos a erros não adquirem a 

infalibilidade pelo facto de se reunirem sob o nome de senado ou qualquer outro. Nós todos 

sabemos como se fabricam leis: não ignoramos que as leis são produto do egoísmo, da burla, da luta 

de partidos, e que a verdadeira justiça está, como não podia deixar de ser, afastada de tudo isso. Eis 

porque o reconhecimento de qualquer lei é um sinal de crassa ignorância. 

 

II- O amor determina que seja ele a lei do homem e jamais o direito. 

 

Deduz-se aqui que nos devemos guiar pelas leis de Cristo e não pelo direito. 

(…) Se cada um quisesse, na medida das suas forças proclamar a verdade que conhece ou se ao 

menos se obstinasse a não considerar como verdade a mentira em que vive, então produziriam já 

mudanças tendentes a estabelecer a verdade sobre a terra, mudanças que, assim, só ousamos sonha-

las para daqui a uns séculos (...) 

Que forma tomará a vida exterior no reino de Deus? 

O discípulo de Cristo será pobre, isto é, não habitará na cidade mas no campo; não permanecerá em 

casa, mas trabalhará na floresta e no campo; vendo a luz do sol, a terra, o céu e os animais(...) terá 

doenças, sofrerá, morrerá parece que os pobres sofrem e morrem mais facilmente do que os 

ricos(...) 

 

ESTADO 

(…) a moralização das multidões e a degenerescência dos governos, eis toda a historia dos últimos 

20 séculos. Eu não posso provar em absoluto, nem a utilidade do Estado nem a sua nocividade; o 

que posso, porem, afirmar é que não tenho necessidade do Estado e que não devo contribuir para 

que a sua existência se mantenha (...) O Estado fundando um governo estabelece a contradição com 

este facto que aos olhos dos amores de todos os homens são todos iguais (...) È por isso que mesmo 

abstraindo da circunstância de que ele se baseia na violência como instituição jurídica, que o Estado 

deve ser abolido (...) 

Todo o homem sério e sincero da nossa época deve compreender que o verdadeiro cristianismo é 

incompatível com o Estado e seu orgulho, com os seus actos de violência, a pena de morte e as 

guerras. O Estado é um fetiche. A necessidade da sua abolição é independente da sua forma, que ela 



seja monarquia absoluta, a convenção, o consulado, o primeiro ou segundo império, a monarquia 

constitucional, a comuna ou república. 

Eis como Tolstoy desenvolve esta tese: 

O Estado é dominação. O governo de Estado é a reunião de indivíduos que violentam os outros 

homens. Todos os governos quer, sejam despóticos ou liberais, são em nossos dias, no dizer tão 

expressivo de Herzen, um Djinghiz-Khan com telégrafo. Aos homens que detêm o poder exercem-

no, não para vencer o mal, mas unicamente por interesse ou capricho, e os outros homens 

submetem-se não porque reconheçam que é para seu bem e que lhes vem deles a libertação, mas 

porque não podem subtrair-se ao jugo. 

O estado é o domínio dos maus. “ Destrói o Estado e os piores governarão os maus” eis o que dizem 

os defensores do Estado. Mas por ventura o poder, transmitindo-se no Estado de mão em mão, é 

sempre possuído pelos mais dignos? 

Quando chegaram ao poder Luiz XVI, Robespierre ou Napoleão quem é que governava, os 

melhores ou os piores? 

Quando reinavam os melhores, era quando tinham o poder os versalheses ou os comunistas? 

Quando reinava Carlos I ou Cromwel? E quando, depois do assassinato do Csar Pedro III, reinavam 

Kathrine e Pougatschew cada um em sua parte da Prússia, qual era o bom, qual era o mau? 

Todos os homens que têm o poder pretendem que esse poder é necessário para os maus não 

violentem os bons, considerando como inteiramente natural que eles é que são os bons e que 

protegem os outros bons contra os maus. Mas na realidade aqueles que monopolizam o poder e o 

detêm, não podem ser os melhores (...) acrescentemos que a posse de poder corrompe o homem. 

Todos os remédios que os homens têm inventado para impedir os dirigentes de subordinar a 

salvação da colectividade à sua própria vantagem, falharam completamente. Toda a gente sabe que 

os dirigentes, imperadores, ministros, perfeitos da polícia, gendarmes, etc, exactamente pelo poder 

que usam, inclinam-se mais para a imoralidade e para a subordinação do bem comum ao seu 

benefício pessoal, do que aqueles que não têm ninguém a dirigir. 

O Estado é o domínio dos maus impelido até ao extremo. Sempre o cálculo ou mesmo o esforço 

inconsciente das autoridades, agirá no sentido da maior opressão dos violentados, porque quanto 

mais fracos forem estes mais facilmente poderão ser dominados. 

(…) Mas devido aos ataques dos comunistas e dos socialistas os governos começam (...) com o 

auxílio de tais reformadores, o trabalho, o repouso, o trajo e vestuário, serão dentro em pouco 

afixados e regulamentados pelas autoridades. Um bando de salteadores não é mais terrível do que 

um governo bem organizado. O poder de um chefe de quadrilha é menos limitado porque os 

salteadores conservam uma parte da liberdade humana e podem recusar-se a cometer uma acção que 

repugne as suas consciências. No Estado não semelhantes restrições. Não se concebe crime, por 

mais terrível, que não pudesse ser praticado pelos funcionários e pelo exercito, ás ordens de um 

homem que por acaso suba ao poder (...). 

O poder do Estado repousa na força material. 

Todo o governo é sustentado por homens armados, prontos afazerem respeitar pela força e vontade 

do governo, por uma casta educada para o assassínio e por ele glorificada. Esses homens constituem 

a polícia e o exército. O exercito não é mais de que um conjunto de assassinos disciplinados; a sua 

instrução é a escola do assassinato; as suas vitórias são massacres. O exército foi sempre a base do 

poder e é ainda hoje o seu único apoio. O poder pertence aqueles que comandam o exercito, e dos 

Césares romanos até aos imperadores Russos e Alemães, o maior cuidado dos potentados é o 

exercito (...) Dado a importância dos exércitos todo o Estado se vê forçado a aumentar o numero das 

suas tropas, aumento que é contagioso como o notou já Montesquieu há mais de cento e cinquenta 

anos. 

  (…) Não há muito tempo que no parlamento alemão o chanceler do império interrogado sobre a 

necessidade de aumentar o soldo aos sargentos, respondeu abertamente que precisava de sargentos 

fieis para combater o socialismo. 

O direito característico de todo o governo é que ele pede aos cidadãos o próprio poder que é o seu 

fundamento; assim no Estado todos os cidadãos são opressores de si mesmos. 



(…) Dai a obrigação geral do juramento quando se sobe ao trono, pelo qual se promete obedecer a 

homens investidos de poder; dai a obrigação de pagar imposto que será empregado em obras 

destinadas a fortalecer esse poder; dai a obrigação de passaporte, acção pela qual se reconhece a 

nossa dependência das instituições do Estado; dai a obrigação do testemunho nos tribunais, de fazer 

parte de tribunal na qualidade de jurado e de satisfazer assim a lei da vingança; dai o dever de todos 

fazerem serviço militar, o que equivale a exigir de nós o sacrifício de vexarmos e atormentarmos os 

nossos irmãos (...) 

Mas como pode ser que os cidadãos satisfaçam as suas exigências, pois que o próprio comprimento 

dessas exigências que torna possível a existência do governo e a opressão mútua dos cidadão? 

Isto produz-se graças a uma das organizações mais artificiais, montada peça por peça, com todo o 

rigor dos aperfeiçoamentos científicos e que faz que os homens permaneçam num embevecimento 

de que não podem se libertar (...) 

O primeiro processo é o que se poderia chamar com mais propriedade a hipnotização do povo. 

Esta hipnotização vulgarista entre os homens a opinião errada de que o estado actual das coisas é 

imutável e deve ser mantido, enquanto na realidade ele só é imutável porque o conserva. Esta 

hipnotização faz-se cultivando duas espécies de superstições, a saber, a religião e o patriotismo, e 

começa a exercer a sua influência desde a infância até ao túmulo (...) 

 O segundo processo consiste na corrupção, isto é na acção de tirar a riqueza ás classes laboriosas 

por meio de impostos. Se os funcionários crêem todos mais ou menos na imutabilidade da ordem 

actual, é porque isso lhes é útil. Tendo em vista esta corrupção poder-se-ia dizer que o poder do 

Estado baseia-se no egoísmo daqueles a quem garante lugares muito rentáveis 

O terceiro processo é a intimidação que consiste em apresentar a ordem reinante do estado, quer 

seja livre, republicano ou despótico, como alguma coisa sagrada e infalível, e em ameaçar com os 

mais atrozes castigos toda a tentativa de alterar a ordem. 

O quarto processo, enfim, consiste em arrancar de entre as pessoa embrutecidas e hipnotizadas 

pelos três processos precedentes, um certo número de homens que se submetem a processos ainda 

mais enérgicos de embrutecimento e de bestialização, de modo que se tornem nas mãos do governo, 

instrumentos destituídos de vontade capazes de cometer todas as brutalidades, todas as crueldades 

que os governos lhes ordenar. 

A intimidação, a corrupção e a hipnose levam os homens a alistar-se nas fileiras. Os soldados por 

sua vez geram a possibilidade de punir os homens, de roubar os seus bens, de corromper 

funcionários com este dinheiro, de hipnotizar massas para lhes arrancar soldados, que por sua vez 

fornecem meios de cometer todos estes crimes. 

 

II- O amor exige que o Estado seja substituído por uma vida social baseada unicamente nas 

leis do amor. 

  

 

 


