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Esta edição de Deus e o Estado, cujo título não foi de autoria de Bakunin,
recupera a primeira, de 1882, organizada por Carlo Cafiero e Elisée Reclus,
publicada em Genebra pela Gráfica Juraciana. No livro Bakounine - combats et
idées, lançado pelo Instituto de Estudos Eslavos, Paris, 1979, p. 242, afirma
Pierre Pécheaux em artigo intitulado "1882 - Deus e o Estado, editado por
Carlo Cafiero e Elisée Reclus": "Este escrito, que é um fragmento da 2ª edição do Império
Cnuto-Germânico e a Revolução Social, e o mais conhecido da obra de Bakunin, traduzido
para uma quinzena de idiomas, é objeto de pelo menos 75 edições. De 1882 a 1973,
levantamos 71 edições em quinze idiomas diferentes". Neste mesmo livro há um outro artigo "Balanço das publicações" -, onde Pécheaux declara que houve quatro versões de Deus e o
Estado: a primeira, de 1882, de Carlo Cafiero e Elisée Reclus; a segunda, de 1895, de Max
Nettlau; a terceira, uma combinação dos textos contidos nas duas anteriores e a quarta, do
citado Nettlau, acrescida de outros escritos de 1870 e 1871. Em função dessas combinações
variadas de textos, cria-se a confusão durante muitos anos a respeito do conteúdo de Deus e
o Estado, título que coube a Carlo Cafiero, na edição de 1882, mas que foi aproveitado em
diferentes edições subsequentes. A tradução para o português é de Plínio Augusto Coelho.

Apresentação
Esta apresentação foi escrita como advertência para a primeira edição desta obra, em 1882,
por Carlo Cafiero e Elisée Reclus.

A vida de Mikhail Bakunin já é suficientemente conhecida em seus
traços gerais. Amigos e inimigos sabem que este homem foi grande
no intelecto, na vontade, na energia perseverante; sabem que grau
de desprezo ele ressentia pela fortuna, pela posição social, pela
glória, todas estas misérias que a maioria dos humanos têm a
baixeza de ambicionar. Fidalgo russo, aparentado da mais alta
nobreza do império, entrou, um dos primeiros, nesta orgulhosa
associação de revoltados que souberam se libertar das tradições,
dos preconceitos, dos interesses de raça e de classe, e desprezar
seu bem-estar. Com eles enfrentou a dura batalha da vida, agravada
pela prisão, pelo exílio, por todos os perigos e todas as amarguras
que os homens devotados sofrem em sua existência atormentada.
Uma simples pedra e um nome marcam no cemitério de Berna o lugar
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onde foi depositado o corpo de Bakunin. E, talvez, muito para honrar a
memória de um lutador que tinha as vaidades deste gênero em tão
medíocre estima! Seus amigos não farão construir para ele, certamente,
nem faustosos túmulos nem estátua. Sabem com que amplo riso ele os
teria acolhido se lhe tivessem falado de um jazigo edificado em sua
glória. Sabem também que a verdadeira maneira de honrar seus mortos é
continuar sua obra - com o ardor e a perseverança que eles próprios
dedicam a ela. Certamente que esta é uma tarefa difícil, que demanda
todos os nossos esforços, pois, entre os revolucionários da geração que
passa, não há sequer um que tenha trabalhado com mais fervor pela
causa comum da Revolução.
Na Rússia, entre os estudantes, na Alemanha, entre os insurretos de
Dresden, na Sibéria, entre seus irmãos de exílio, na América, na
Inglaterra, na França, na Suíça, na Itália, entre todos os homens de boa
vontade, sua influência direta foi considerável. A originalidade de suas
idéias, sua eloquência figurada e veemente, seu zelo infatigável na
propaganda, ajudados, por sinal, pela majestade natural de sua
aparência e por uma vitalidade possante, abriram a Bakunin o acesso a
todos os grupos revolucionários socialistas, e sua ação deixou em todos
os lugares marcas profundas, mesmo entre aqueles que, após o
acolherem, o rejeitaram por causa da diferença de objetivo ou de método.
Sua correspondência era das mais extensas; passava noites inteiras
redigindo longas epístolas a seus amigos do mundo revolucionário, e
algumas destas cartas, destinadas a fortalecer os tímidos, a despertar os
adormecidos, a traçar planos de propaganda ou de revolta, tomaram as
proporções de verdadeiros volumes. São estas cartas que explicam
sobretudo a prodigiosa ação de Bakunin no movimento revolucionário do
século.
As brochuras por ele publicadas, em russo, em francês, em italiano, por
mais importantes que sejam, e por mais úteis que tenham sido para
disseminar as novas idéias, são a parte mais fraca da obra de Bakunin.
O texto que publicamos hoje, Deus e o Estado, não é outra coisa, na
realidade, senão um fragmento de carta ou de relatório. Composto da
mesma maneira que a maioria dos outros escritos de Bakunin, possui o
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mesmo defeito literário, a falta de proporções; além disso, é bruscamente
interrompido: todas as buscas por nós realizadas para encontrar o final
do manuscrito foram em vão. Bakunin nunca tinha o tempo necessário
para concluir todos os trabalhos empreendidos. Obras eram começadas
sem que outras tivessem sido terminadas. "Minha própria vida é um
fragmento", dizia àqueles que criticavam seus escritos. Entretanto, os
leitores de Deus e o Estado certamente não lamentarão que o texto de
Bakunin, ainda que incompleto, tenha sido publicado. Nele, as questões
aparecem tratadas com um singular vigor de argumentação e de uma
maneira decisiva. Ao se dirigir, com justa razão, aos adversários de boa
fé, Bakunin lhes demonstra a inanidade de sua crença nesta autoridade
divina sobre a qual foram fundamentadas todas as autoridades
temporais; ele lhes prova a gênese puramente humana de todos os
governos; enfim, sem deter-se naquelas origens do Estado que já estão
condenadas pela moral pública, tais como a superioridade física, a
violência, a nobreza, a fortuna, ele faz justiça à teoria que daria à ciência
o governo das sociedades. Mesmo supondo que fosse possível
reconhecer, no conflito das ambições rivais e das intrigas, os pretensos e
os verdadeiros homens de ciência, e que se encontrasse um modo de
eleição que fizesse esgotar infalivelmente o poderio daqueles cujo saber
é autêntico, que garantia de sabedoria e de probidade em seu governo
poderiam eles nos oferecer? De antemão, não poderíamos, ao contrário,
prever entre estes novos senhores as mesmas loucuras e os mesmos
crimes que entre os senhores de outrora e os do tempo presente?
Inicialmente, a ciência não é: ela se faz. O homem de ciência do dia nada
mais é que o ignorante do dia seguinte. Basta que ele pense ter chegado
ao fim para, por isso mesmo, cair abaixo da criança que acaba de nascer.
Mas, tendo reconhecido a verdade em sua essência, não pode deixar de
se corromper pelo privilégio e corromper outros pelo comando. Para
assentar seu governo, ele deverá, como todos os chefes de Estado,
tentar parar a vida nas massas que se agitam abaixo dele, mantê-las na
ignorância para assegurar a calma, enfraquecê-los pouco a pouco para
dominá-los de uma altura maior.
De resto, desde que os "doutrinários" apareceram, o "gênio" verdadeiro
ou pretenso tenta tomar o cetro do mundo, e sabemos o que isto nos
custou. Nós vimos esses homens de ciência em ação, tanto mais
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insensíveis quanto mais estudaram, tanto menos amplos em suas idéias
quanto mais tempo passaram a examinar algum fato isolado sob todas as
suas faces, sem nenhuma experiência de vida, porque durante muito
tempo não tiveram outro horizonte senão as paredes de seu queijo,
pueris em suas paixões e vaidades, por não terem sabido tomar parte
nas lutas sérias, e nunca aprenderam a justa proporção das coisas. Não
vimos, recentemente, fundar-se uma escola de "pensadores", por sinal
vulgares bajuladores e pessoas de vida sórdida, que fizeram toda uma
cosmogonia para seu uso particular? Segundo eles, os mundos não
foram criados, as sociedades não se desenvolveram, as revoluções não
transformaram os povos, os impérios não desmoronaram, a miséria, a
doença e a morte não foram as rainhas da humanidade senão para fazer
surgir uma elite de acadêmicos, flor desabrochada, da qual todos os
outros homens nada mais são senão seu estrume. E a fim de que esses
redatores do Temps e dos Débats tenham o lazer de "pensar" que as
nações vivem e morrem na ignorância; os outros humanos são
consagrados à morte a fim de que estes senhores tornem-se imortais!
Mas podemos nos tranqüilizar: esses acadêmicos não terão a audácia de
Alexandre, cortando com sua espada o nó górdio; eles não erguerão o
gládio de Carlos Magno. O governo pela ciência torna-se tão impossível
quanto o do direito divino, o do dinheiro ou da força brutal. Todos os
poderes são, doravante, submetidos a uma crítica implacável. Homens
nos quais nasceu o sentimento de igualdade não se deixam mais
governar, aprendem a governar a eles mesmos. Precipitando do alto dos
céus aquele do qual todo poder era suposto descer, as sociedades
derrubam também todos aqueles que reinavam em seu nome. Tal é a
revolução que se realiza. Os Estados se deslocam para dar lugar a uma
nova ordem, na qual, assim como Bakunin gostava de dizer, "a justiça
humana substituirá a justiça divina". Se é permitido citar um nome entre
os revolucionários que colaboraram neste imenso trabalho de renovação,
não há nenhum que possamos assinalar com mais justiça do que o de
Mikhail Bakunin.
Carlo Cafiero, Elisée Reclus
Genebra, 1882.
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Três elementos ou três princípios fundamentais constituem, na história,
as condições essenciais de todo desenvolvimento humano, coletivo ou
individual: 1º) a animalidade humana; 2º) o pensamento; 3º) a revolta. À
primeira corresponde propriamente a economia social e privada; à
segunda, a ciência; à terceira, a liberdade.
Os idealistas de todas as escolas, aristocratas e burgueses, teólogos e
metafísicos, políticos e moralistas, religiosos, filósofos ou poetas, sem
esquecer os economistas liberais, adoradores desmedidos do ideal, como
se sabe, ofendem-se muito quando se lhes diz que o homem, com sua
inteligência magnífica, suas idéias sublimes e suas aspirações infinitas,
nada mais é, como tudo o que existe neste inundo, que um produto da vil
matéria.
Poderíamos responder-lhes que a matéria da qual falam os materialistas,
matéria espontaneamente, eternamente móvel, ativa, produtiva, a matéria
química ou organicamente determinada e manifesta pelas propriedades
ou pelas forças mecânicas, físicas, animais e inteligentes, que lhe são
forçosamente inerentes, esta matéria nada tem de comum com a vil
matéria dos idealistas. Esta última, produto de falsa abstração, é
efetivamente uma coisa estúpida, inanimada, imóvel, incapaz de dar vida
ao mínimo produto, um caput mortuum, uma infame imaginação oposta a
esta bela imaginação que eles chamam Deus; em relação ao Ser
supremo, a matéria, a matéria deles, despojada por eles mesmos de tudo
o que constitui sua natureza real, representa necessariamente o supremo
nada. Eles retiraram da matéria a inteligência, a vida, todas as qualidades
determinantes, as relações ativas ou as forças, o próprio movimento, sem
o qual a matéria sequer teria peso, nada lhe deixando da
impenetrabilidade e da imobilidade absoluta no espaço; eles atribuíram
todas estas forças, propriedades ou manifestações naturais ao ser
imaginário criado por sua fantasia abstrativa; em seguida, invertendo os
papéis, denominaram este produto de sua imaginação, este fantasma,
este Deus que é o nada, "Ser supremo"; e, por conseqüência necessária,
declararam que o Ser real, a matéria, o mundo, era o nada. Depois disso
eles vêm nos dizer gravemente que esta matéria é incapaz de produzir
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qualquer coisa que seja, até mesmo colocar-se em movimento por si
mesma, e que por conseqüência deve ter sido criada por seu Deus.
Quem tem razão, os idealistas ou os materialistas? Uma vez feita a
pergunta, a hesitação se torna impossível. Sem dúvida, os idealistas
estão errados e os materialistas certos. Sim, os fatos têm primazia sobre
as idéias; sim, o ideal, como disse Proudhon, nada mais é do que uma
flor, cujas condições materiais de existência constituem a raiz. Sim, toda
a história intelectual e moral, política e social da humanidade é um reflexo
de sua história econômica.
Todos os ramos da ciência moderna, da verdadeira e desinteressada
ciência, concorrem para proclamar esta grande verdade, fundamental e
decisiva: o mundo social, o mundo propriamente humano, a humanidade
numa palavra, outra coisa não é senão o desenvolvimento supremo, a
manifestação mais elevada da animalidade pelo menos para nós e em
relação ao nosso planeta. Mas como todo desenvolvimento implica
necessariamente uma negação, a da base ou do ponto de partida, a
humanidade é, ao mesmo tempo e essencialmente, a negação refletida e
progressiva da animalidade nos homens; e é precisamente esta negação,
racional por ser natural, simultaneamente histórica e lógica, fatal como o
são os desenvolvimentos e as realizações de todas as leis naturais no
mundo, é ela que constitui e que cria o ideal, o mundo das convicções
intelectuais e morais, as idéias.
Sim, nossos primeiros ancestrais, nossos Adão e Eva foram, senão
gorilas, pelo menos primos muito próximos dos gorilas, dos onívoros, dos
animais inteligentes e ferozes, dotados, em grau maior do que o dos
animais de todas as outras espécies, de duas faculdades preciosas: a
faculdade de pensar e a necessidade de se revoltar.
Estas duas faculdades, combinando sua ação progressiva na história,
representam a potência negativa no desenvolvimento positivo da
animalidade humana, e criam consequentemente tudo o que constitui a
humanidade nos homens.
A Bíblia, que é um livro muito interessante, e aqui e ali muito profundo,
quando o consideramos como uma das mais antigas manifestações da
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sabedoria e da fantasia humanas, exprime esta verdade, de maneira
muito ingênua, em seu mito do pecado original. Jeová, que, de todos os
bons deuses adorados pelos homens, foi certamente o mais ciumento, o
mais vaidoso, o mais feroz, o mais injusto, o mais sanguinário, o mais
despótico e o maior inimigo da dignidade e da liberdade humanas, Jeová
acabava de criar Adão e Eva, não se sabe por qual capricho, talvez para
ter novos escravos. Ele pôs, generosamente, à disposição deles toda a
terra, com todos os seus frutos e todos os seus animais, e impôs um
único limite a este completo gozo: proibiu-os expressamente de tocar os
frutos da árvore de ciência. Ele queria, pois, que o homem, privado de
toda consciência de si mesmo, permanecesse um eterno animal, sempre
de quatro patas diante do Deus "vivo", seu criador e seu senhor. Mas eis
que chega Satã, o eterno revoltado, o primeiro livre-pensador e o
emancipador dos mundos! Ele faz o homem se envergonhar de sua
ignorância e de sua obediência bestiais; ele o emancipa, imprime em sua
fronte a marca da liberdade e da humanidade, levando-o a desobedecer
e a provar do fruto da ciência.
Conhece-se o resto. O bom Deus, cuja presciência, constituindo uma das
divinas faculdades, deveria tê-lo advertido do que aconteceria, pôs-se em
terrível e ridículo furor: amaldiçoou Satã, o homem e o mundo criados por
ele próprio, ferindo-se, por assim dizer, em sua própria criação, como
fazem as crianças quando se põem em cólera; e não contente em atingir
nossos ancestrais, naquele momento ele os amaldiçoou em todas as
suas gerações futuras, inocentes do crime cometido por seus ancestrais.
Nossos teólogos católicos e protestantes acham isto muito profundo e
justo, precisamente porque é monstruosamente iníquo e absurdo. Depois,
lembrando-se de que ele não era somente um Deus de vingança e
cólera, mais ainda, um Deus de amor, após ter atormentado a existência
de alguns bilhões de pobres seres humanos e tê-los condenado a um
eterno inferno, sentiu piedade e para salvá-los, para reconciliar seu amor
eterno e divino com sua cólera eterna e divina, sempre ávida de vítimas e
de sangue, ele enviou ao mundo, como uma vítima expiatória, seu filho
único, a fim de que ele fosse morto pelos homens. Isto é denominado
mistério da Redenção, base de todas as religiões cristãs.
Ainda se o divino Salvador tivesse salvo o mundo humano! Mas não; no
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paraíso prometido pelo Cristo, como se sabe, visto que é formalmente
anunciado, haverá poucos eleitos. O resto, a imensa maioria das
gerações presentes e futuras arderão eternamente no inferno. Enquanto
isso, para nos consolar, Deus, sempre justo, sempre bom, entrega a terra
ao governo dos Napoleão III, Guilherme 1, Ferdinando da Áustria e
Alexandre de todas as Rússias.
Tais são os contos absurdos que se narram e as doutrinas monstruosas
que se ensinam, em pleno século XIX, em todas as escolas populares da
Europa, sob ordem expressa dos governos. Chama-se a isto civilizar os
povos! Não é evidente que todos os governos são os envenenadores
sistemáticos, os embrutecedores interessados das massas populares?
Eis os ignóbeis e criminosos meios que eles empregam para reter as
nações em eterna escravidão, a fim de poder melhor despojá-las, sem
dúvida nenhuma. O que são os crimes de todos os Tropmann do mundo,
em presença deste crime de lesa-humanidade que se comete
quotidianamente, abertamente, sobre toda a superfície do mundo
civilizado, por aqueles mesmos que ousam chamar-se de tutores e pais
dos povos?
Entretanto, no mito do pecado original, Deus deu razão a Satã; ele
reconheceu que o diabo não havia enganado Adão e Eva ao lhes
prometer a ciência e a liberdade, como recompensa pelo ato de
desobediência que ele os induzira a cometer. Assim que eles provaram
do fruto proibido, Deus disse a si mesmo (ver a Bíblia): "Aí está, o homem
tornou-se como um dos deuses, ele conhece o bem e o mal; impeçamo-lo
pois de comer o fruto da vida eterna, a fim de que ele não se torne imortal
como Nós".
Deixemos agora de lado a parte fabulosa deste mito, e consideremos seu
verdadeiro sentido, muito claro, por sinal. O homem se emancipou,
separou-se da animalidade e se constituiu homem; ele começou sua
história e seu desenvolvimento especificamente humano por um ato de
desobediência e de ciência, isto é, pela revolta e pelo pensamento.
O sistema dos idealistas apresenta-nos inteiramente ao contrário. É a
reviravolta absoluta de todas essas experiências humanas e deste bom
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senso universal e comum, que é a condição essencial de qualquer
conhecimento humano, e que, partindo desta verdade tão simples, há
tanto tempo reconhecida, que 2 mais 2 são 4, até às considerações
científicas mais sublimes e mais complicadas, não admitindo, por sinal,
nada que não seja severamente confirmado pela experiência e pela
observação das coisas e dos fatos, constitui a única base séria dos
conhecimentos humanos.
Concebe-se perfeitamente o desenvolvimento sucessivo do mundo
material, tanto quanto o da vida orgânica, animal, e da inteligência
historicamente progressiva do homem, individual ou social. É um
movimento completamente natural, do simples ao composto, de baixo
para cima, ou do inferior ao superior; um movimento conforme a todas as
nossas experiências quotidianas e, consequentemente, conforme
também à nossa lógica natural, às leis próprias de nosso espírito, que só
se formam e só podem desenvolver-se com a ajuda destas mesmas
experiências, que nada mais são senão sua reprodução mental, cerebral,
ou o resumo ponderado.
Longe de seguir a via natural, de baixo para cima, do inferior ao superior,
e do relativamente simples ao mais complicado; ao invés de admitir
sabiamente, racionalmente, a transição progressiva e real do mundo
denominado inorgânico ao mundo orgânico, vegetal, animal, em seguida
especialmente humano; da matéria ou do ser químico à matéria ou ao ser
vivo, e do ser vivo ao ser pensante, os idealistas, obsedados, cegos e
impulsionados pelo fantasma divino que herdaram da teologia, tomam a
via absolutamente contrária. Eles vão de cima para baixo, do superior ao
inferior, do complicado ao simples. Eles começam por Deus, seja como
pessoa, seja como substância ou idéia divina, e o primeiro passo que dão
é uma terrível queda das alturas sublimes do eterno ideal na lama do
mundo material: da perfeição absoluta na imperfeição absoluta; do
pensamento ao ser, ou ainda, do Ser Supremo ao Nada. Quando, como o
por que o Ser divino, eterno, infinito, o perfeito absoluto, provavelmente
entediado de si mesmo, decidiu-se a esse salto mortal desesperado, eis o
que nenhum idealista, nem teólogo, nem metafísico, nem poeta, jamais
soube compreender, nem explicar aos profanos. Todas as religiões
passadas e presentes e todos os sistemas de filosofia transcendentes
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apoiam-se nesse único e iníquo mistério[']. Santos homens, legisladores
inspirados, profetas e messias, procuraram lá a vida e só encontraram a
tortura e a morte. Assim como a esfinge antiga, ele os devorou, porque
não souberam explicar esse mistério. Grandes filósofos, desde Heráclito
e Platão até Descartes, Spinoza, Leibnitz, Kant, Fichte, Schelling e Hegel,
sem falar dos filósofos hindus, escreveram amontoados de volumes e
criaram sistemas tão engenhosos quanto sublimes, nos quais disseram
passagens muito belas, e grandes coisas, e descobriram verdades
imortais, mas deixaram este mistério, objeto principal de suas
investigações transcendentes, tão insondável quanto antes deles. Os
esforços gigantescos dos mais admiráveis gênios que o mundo conhece,
e que, uns após outros, durante trinta séculos pelo menos,
empreenderam sempre esse trabalho de Sísifo, só conseguiram tornar
este mistério mais incompreensível ainda. Podemos esperar que ele nos
seja desvendado pelas especulações rotineiras de algum pedante
discípulo de uma metafísica artificialmente requentada, numa época em
que todos os espíritos vivos e sérios desviaram-se dessa ciência
equivoca, saída de uma transação entre o contra-senso da fé e a sadia
razão científica?
É evidente que esse terrível mistério é inexplicável, isto é, absurdo, e
absurdo porque não se deixa explicar. E evidente que alguém que dele
necessite para sua felicidade, para sua vida, deve renunciar à sua razão
e retornar, caso seja possível, à fé ingênua, cega, estúpida; repetir com
Tertuliano e com todos os crentes sinceros estas palavras que resumem
a própria quintessência da teologia: Credo quja absurdum.
Nesse caso cessa toda a discussão e só resta a estupidez triunfante da
fé. Mas logo em seguida surge uma outra pergunta:
Como pode nascer, em um homem inteligente e instruído, a necessidade
de crer nesse mistério?
Que a crença em Deus, criador, ordenador, juiz, senhor, amaldiçoador,
salvador e benfeitor do mundo, tenha se conservado no povo, e
sobretudo nas populações rurais, muito mais do que no proletariado das
cidades, nada mais natural. O povo, infelizmente, é ainda muito ignorante
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