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Apresentação
“... mas a próxima revolução internacional e solidários
dos povos será a ressurreição de Paris.” Mikhail Bakunin, A Comuna de Paris e a noção de Estado.
A União Popular Anarquista (UNIPA) tem o orgulho de lançar esta cartilha em
homenagem dos 140 anos da Comuna de Paris como Volume 1 da Série Biblioteca
Anarquista. O objetivo principal é de propagandear de forma sistemática a teoria
bakuninista do Estado aplicada na análise de um dos mais importantes acontecimentos revolucionários.
A partir de pesquisas e estudos, constatamos que a historiografia, especialmente marxista, tem negligenciado o papel cumprido na Comuna pela Associação
Internacional dos Trabalhadores (AIT) e principalmente pela Aliança dos Socialistas
Revolucionários, partido anarquista fundado por Mikhail Bakunin e ao qual pertencia
uma das principais lideranças da Comuna de Paris e um dos seus mais generosos
soldados: Eugène Varlin. A Comuna não foi um ato meramente espontâneo, nem
isolado. Entre os anos 1870-71 quase uma dezena de cidades da França haviam se
inssurgido formando comunas com um programa anti-estatista e em defesa do autogoverno dos trabalhadores. Na Comuna de Lyon, Bakunin foi um dos seus principais
organizadores.
A Comuna de Paris, passados 140 anos de seu esmagamento pelas tropas burguesas, ocupa lugar central no pensamento revolucionário e socialista não apenas
por ser considerada a primeira revolução proletária, mas, especialmente por ser base
real de uma série de polêmicas e análises teóricas sobre o conceito de Estado, sobre
a aliança do proletariado com a burguesia, sobre o caráter da revolução, polêmicas
essas que tiveram consequências em uma série de outros movimentos revolucionários.
O conflito excencial, ao nosso ver, é sobre a caracterização do Estado. Deste
derivam outros de caráter programático e estratégico. O que é o Estado? A Comuna
de Paris de 1871 era um “Estado Proletário” ou uma Federação operária-popular que
destruiu o Estado? Quais são, então, as tarefas políticas da revolução? Tais questões
que opuseram e opõe até os dias atuais marxistas e bakuninistas, tão caras as revoluções do século XX (Rússia, China, Cuba etc.), serão tratadas nessa cartilha com a
finalidade de servir como subsídio teórico para a luta revolucionária e proletária no
Brasil e no Mundo.
Viva a Comuna de Paris de 1871!
Honra e glória aos Communards!
Avante a Revolução Proletária Internacionalista!
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A COMUNA DE PARIS E A NOÇÃO DE ESTADO1
(Locarno, de 5 a 23 de junho de 1871)

Mikhail Bakunin

Esta obra, como todos os escritos, pouco numerosos, que publiquei
até hoje, nasceu dos acontecimentos. É continuação natural das Cartas a um
francês (setembro de 1870), nas quais tive a fácil e triste honra de prever e
predizer as horríveis desgraças que hoje ferem a França, e com ela todo o
mundo civilizado; desgraças contra as quais não havia nem resta agora mais
do que um remédio: a revolução social.
Provar essa verdade, de agora em diante incontestável, pelo
desenvolvimento histórico da sociedade e pelos fatos que acontecem diante
de nossos olhos na Europa, de maneira que todos os homens de boa-fé,
todos os estudiosos sinceros da verdade, a aceitem, e depois expor
francamente, sem reticências, sem equívocos, tanto os princípios filosóficos
quanto os fins práticos que constituem, por assim dizer, a alma ativa, a base e
a finalidade do que chamamos a revolução social, tal é o objeto deste
trabalho.
A tarefa que me impus não é fácil, eu sei, e poderia ser acusado de
presunção se acrescentasse a este trabalho a menor pretensão pessoal. Mas
não existe tal coisa, posso assegurá-lo ao leitor. Não sou nem um sábio nem
um filósofo, ou sequer um escritor de ofício. Escrevi muito pouco durante
minha vida, e nunca o fiz a não ser em caso de necessidade, por assim dizer, e
1

Foi mantido o titulo dado ao fragmento por Elisée Reclus, que o publicou pela primeira vez em
1878. O título original é “Preâmbulo para a segunda entrega de O império knutogermânico”.
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somente nos casos em que uma convicção apaixonada forçava-me a vencer
minha repugnância instintiva contra toda exibição de minha pessoa em
público.
O que sou e o que me leva agora a publicar este trabalho? Procuro
apaixonadamente a verdade e sou um inimigo não menos encarniçado das
ficções prejudiciais das que o partido da ordem, esse representante oficial,
privilegiado e interessado de todas as ignomínias religiosas, metafísicas,
políticas, jurídicas, econômicas e sociais, presentes e passadas, pretende se
servir ainda hoje para embrutecer e escravizar o mundo. Sou um amante
fanático da liberdade, considerando que ela é o único meio em cujo seio
podem se desenvolver e crescer a inteligência, a dignidade e a felicidade dos
homens; não dessa liberdade formal, outorgada, medida e regulamentada
pelo Estado, mentira eterna e que na realidade não representa nunca nada
mais do que o privilégio de uns poucos fundado sobre a escravidão de todos;
não dessa liberdade individualista, egoísta, mesquinha e fictícia, apregoada
pela escola de Rousseau, assim como por todas as outras escolas do
liberalismo burguês, que consideram o chamado direito de todos,
representado pelo Estado, como o limite do direito de cada um, o que leva
necessariamente e sempre à redução do direito de cada um a zero. Não, eu
entendo por liberdade a única que seja verdadeiramente digna deste nome, a
liberdade que consiste no pleno desenvolvimento de todas as potências
materiais, intelectuais e morais que se encontram em estado de faculdades
latentes em cada um; a liberdade que não reconhece outras restrições que
aquelas que nos tragam as leis de nossa própria natureza; de sorte que,
propriamente falando, não tem restrições, já que estas leis não nos são
impostas por um legislador de fora, que reside seja do lado, seja por cima de
nós; são imanentes a nós, inerentes, constituem a base de todo nosso ser,
tanto material como intelectual e moral; em vez de ver nelas um limite,
devemos considerá-las como as condições reais e como a razão efetiva de
nossa liberdade. Refiro-me a essa liberdade de cada um que, longe de se
deter como diante de um limite frente à liberdade do outro, encontra, ao
contrário, ali sua confirmação e sua extensão até o infinito; a liberdade
ilimitada de cada um pela liberdade de todos, a liberdade pela solidariedade,
a liberdade na igualdade; a liberdade triunfante sobre o princípio da força
brutal e o princípio de autoridade, que não foi nunca mais do que a expressão
ideal dessa força; a liberdade que, depois de ter derrubado todos os ídolos

8

Série Biblioteca Anarquista – Vol. 1

celestiais e terrenos, fundará e organizará um mundo novo, aquele da
humanidade solidária, sobre a ruína de todas as Igrejas e de todos os Estados.
Sou um partidário convicto da igualdade econômica e social, porque
sei que, fora dessa igualdade, a liberdade, a justiça, a dignidade humana, a
moralidade e o bem-estar dos indivíduos, assim como a prosperidade das
nações, nunca serão mais do que outras tantas mentiras. Mas, partidário
incondicional da liberdade, essa condição primordial da humanidade, penso
que a igualdade deve se estabelecer no mundo pela organização espontânea
do trabalho e da propriedade coletiva das associações produtoras livremente
organizadas e federadas nas comunas, e pela federação também espontânea
das comunas, mas não pela ação suprema e tutelar do Estado.
Este é o ponto que separa antes de mais nada os socialistas, ou
coletivistas revolucionários, dos comunistas autoritários, que defendem a
iniciativa absoluta do Estado. Seu fim é o mesmo; uns e outros querem a
criação de uma nova ordem social, fundada apenas sobre a organização do
trabalho coletivo, inevitavelmente imposto a cada um e a todos pela força
mesma das coisas, em condições econômicas iguais para todos, e sobre a
apropriação coletiva dos instrumentos de trabalho.
Pois bem, os comunistas imaginam que poderão chegar a isso pelo
desenvolvimento e pela organização da potência política das classes
operárias, e principalmente do proletariado das cidades, com a ajuda do
radicalismo burguês, enquanto que os socialistas revolucionários, inimigos de
todo laço e de toda aliança equivocados, pensam, ao contrário, que não
podem chegar a esse fim mais do que pelo desenvolvimento e pela
organização da potência não política, mas social das classes trabalhadoras da
cidade e campo, incluindo todos os homens de boa vontade das classes
superiores que, rompendo com todo seu passado, queiram se reunir
francamente a elas e aceitar integramente seu programa.
Essa diferença leva a uma divergência tática. Os comunistas acreditam
dever organizar as forças operárias para se apossar da potência política dos
Estados; os socialistas revolucionários se organizam levando em consideração
a destruição, ou, se o que se quer é uma expressão mais cortês, levando em
consideração a liquidação dos Estados. Os comunistas são partidários do
princípio e da prática da autoridade; os socialistas revolucionários só confiam

A Comuna de Paris - UNIPA

9

U

na liberdade. Partidários uns e outros da ciência que deve matar a fé, os
primeiros gostariam de impô-la; os outros se esforçarão por propagá-la, a fim
de que os grupos humanos, convencidos, se organizem e se federem
espontaneamente, livremente, de baixo para cima: por seu movimento
próprio e segundo seus interesses reais, mas nunca segundo um plano
traçado de antemão e imposto às massas ignorantes por algumas
inteligências superiores.
Os socialistas revolucionários pensam que há muito mais razão
prática e espírito nas aspirações instintivas e nas necessidades reais das
massas populares do que na inteligência profunda de todos esses doutores e
tutores da humanidade que, com tantas tentativas frustradas para fazê-la
feliz, pretendem somar ainda seus esforços. Os socialistas revolucionários
pensam, ao contrário, que a humanidade deixou-se governar durante
bastante tempo, tempo demais, e que a fonte de suas desgraças não reside
em tal o qual forma de governo, mas no princípio e no fato do governo,
qualquer um que seja.
É essa, enfim, a contradição já histórica que existe entre o comunismo
cientificamente trabalhado pela escola alemã e aceito em parte pelos
socialistas americanos e ingleses, de um lado, e de outro pelo proudhonismo
amplamente desenvolvido e levado até suas últimas consequências, aceito
pelo proletariado dos países latinos. O socialismo revolucionário acaba de
tentar uma primeira manifestação brilhante e prática na Comuna de Paris.
Sou um partidário da Comuna de Paris, que, por ter sido esmagada,
sufocada em sangue pelos carrascos da reação monárquica e clerical, não por
isso deixou de se fazer mais vivaz, mais poderosa na imaginação e no coração
do proletariado da Europa; sou seu partidário em grande parte porque foi
uma negação audaz, bem pronunciada, do Estado.
É um fato histórico imenso que essa negação do Estado tenha se
manifestado justamente na França, que foi até agora o país por excelência da
centralização política, e que seja precisamente Paris, a cabeça e o criador
histórico dessa grande civilização francesa, que tenha tomado essa iniciativa.
Paris, que abdica de sua coroa e proclama com entusiasmo sua própria
decadência para dar a liberdade e a vida à França, à Europa, ao mundo
inteiro; Paris, que afirma de novo sua potência histórica de iniciativa ao
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mostrar a todos os povos escravos (e quais são as massas populares que não
são escravas?) o único caminho de emancipação e de salvação; Paris, que dá
um golpe mortal nas tradições políticas do radicalismo burguês e uma base
real ao socialismo revolucionário; Paris, que merece de novo as maldições de
toda gente reacionária da França e da Europa; Paris, que se envolve em suas
ruínas para desmentir solenemente a reação triunfante; que salva com seu
desastre a honra e o porvir da França e demonstra à humanidade consolada
que se a vida, a inteligência e a força moral retiraram-se das classes
superiores, conservaram-se enérgicas e cheias de porvir no proletariado;
Paris, que inaugura a nova era, aquela da emancipação definitiva e completa
das massas populares e de sua solidariedade de agora em diante
completamente real, através e apesar das fronteiras dos Estados; Paris, que
mata o patriotismo e funda sobre suas ruínas a religião da humanidade; Paris,
que se proclama humanitária e ateia e substitui as ficções divinas pelas
grandes realidades da vida social e a fé na ciência; as mentiras e as
iniquidades da moral religiosa, política e jurídica pelos princípios da
liberdade, da justiça, da igualdade e da fraternidade, estes fundamentos
eternos de toda moral humana; Paris heroica, racional e crente, que confirma
sua fé enérgica nos destinos da humanidade por sua queda gloriosa, por sua
morte, e que a transmite muito mais enérgica e viva às gerações vindouras;
Paris, inundada no sangue de seus filhos mais generosos, é a humanidade
crucificada pela reação internacional coligada da Europa, sob a inspiração
imediata de todas as igrejas cristãs e do grande sacerdote da iniquidade, o
Papa; mas a próxima revolução internacional e solidária dos povos será a
ressurreição de Paris.
Tal é o verdadeiro sentido e tais as consequências benfeitoras e
imensas dos dois meses memoráveis da existência e da queda imortal da
Comuna de Paris.
A Comuna de Paris durou pouco tempo demais e foi obstaculizada
demais em seu desenvolvimento interno pela luta mortal que teve de travar
contra a reação de Versalhes, como para que tenha conseguido, não digo
aplicar, mas elaborar teoricamente seu programa socialista.
Além disso — é necessário reconhecê-lo —, a maior parte dos
membros da Comuna não era propriamente socialista, e se como tais se
mostraram é porque foram arrastados invencivelmente pela força irresistível
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das coisas, pela natureza de seu ambiente, pelas necessidades de sua posição,
e não por sua convicção íntima. Os socialistas, à frente dos quais se coloca
naturalmente nosso amigo Varlin, não formavam na Comuna mais do que
uma minoria ínfima; ao todo não eram mais do que quatorze ou quinze
membros. O resto era composto de jacobinos. Mas, convenhamos, há
jacobinos e jacobinos. Há os jacobinos advogados e doutrinários, como o
senhor Gambetta, cujo republicanismo positivista, presunçoso, despótico e
formalista, tendo repudiado a antiga fé revolucionária e não tendo
conservado do jacobinismo mais do que o culto da unidade e da autoridade,
entregou a França popular aos prussianos e mais tarde à reação interna; e há
os jacobinos francamente revolucionários, os heróis, os últimos
representantes sinceros da fé democrática de 1793, capazes de sacrificar sua
unidade e sua autoridade bem-amadas às necessidades da revolução, ao
invés de subjugar sua consciência diante da insolência da reação. Estes
jacobinos magnânimos, à frente dos quais se coloca naturalmente Delescluze,
uma alma grande e um grande caráter, querem o triunfo da revolução antes
de tudo; e como não há revolução sem massas populares, e como essas
massas têm eminentemente hoje o instinto socialista e não podem já fazer
outra revolução que não seja econômica e social, os jacobinos de boa-fé,
deixando-se levar cada vez mais pela lógica do movimento revolucionário,
terminarão por se converterem em socialistas apesar de suas convicções.
Tal foi precisamente a situação dos jacobinos que formaram parte da
Comuna de Paris. Delescluze e muitos outros com ele assinaram proclamas e
programas cujo espírito geral e cujas promessas eram positivamente
socialistas. Mas como, apesar de toda sua boa-fé e de toda sua boa vontade,
não eram mais do que socialistas muito mais arrastados exteriormente do
que interiormente convencidos, como não tiveram tempo nem capacidade
para vencer e suprimir em si mesmos uma massa de prejuízos burgueses que
estavam em contradição com seu socialismo recente, compreende-se que,
paralisados por essa luta interior, não pudessem sair nunca das generalidades,
nem tomar uma dessas medidas decisivas que teriam rompido para sempre
sua solidariedade e suas relações com o mundo burguês.
Foi uma grande desgraça para a Comuna e para eles; ficaram
paralisados e paralisaram a Comuna; mas não se lhes pode cobrar como uma
falta. Os homens não se transformam de um dia para outro e não mudam de
natureza nem de hábitos segundo sua vontade. Provaram sua sinceridade
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fazendo-se matar pela Comuna. Quem se atreverá a lhes pedir mais?
É possível compreendê-los melhor na medida em que o mesmo povo
de Paris, sob a influência do qual pensaram e atuaram, era muito mais
socialista por instinto do que por ideia ou convicção reflexiva. Todas suas
aspirações são no mais alto grau e exclusivamente socialistas; mas suas ideias,
ou melhor, suas representações tradicionais estão ainda bastante longe de ter
chegado a essa altura. Há ainda muitos prejuízos jacobinos, muitas
imaginações ditatoriais e governamentais no proletariado das grandes
cidades da França e inclusive no de Paris. O culto à autoridade, produto fatal
da autoridade religiosa, essa fonte histórica de todas as desgraças, de todas
as depravações e de todas as servidões populares, não foi ainda
completamente desenraizado de seu seio. Isso é tão certo que até os filhos
mais inteligentes do povo, os socialistas mais convictos, ainda não chegaram a
se libertar de maneira completa dela. Procurem em sua consciência e
encontrarão o jacobino, o governista, rejeitado em algum canto muito escuro,
com aspecto muito humilde, é certo, mas não inteiramente morto.
Por outro lado, a situação do pequeno número de socialistas
convictos que constituíram parte da Comuna era excessivamente difícil. Não
se sentindo suficientemente apoiados pela grande massa da população
parisiense, apenas abraçando alguns milhares de indivíduos, muito imperfeita
ainda a organização da Associação Internacional, tiveram de manter uma luta
diária contra a maioria jacobina. E em meio a quais circunstâncias! Foi
necessário que dessem trabalho e pão a algumas centenas de milhares de
operários, que os organizassem, que os armassem e ao mesmo tempo vigiar
as maquinações reacionárias em uma cidade imensa como Paris, assediada,
ameaçada pela fome, e entregue a todas as sujas empresas da reação que
tinham podido se estabelecer e que se mantinham em Versalhes, com a
permissão e pela graça dos prussianos. Tiveram de opor um governo e um
exército revolucionários ao governo e ao exército de Versalhes, isto é, para
combater a reação monárquica e clerical tiveram de, esquecendo e
sacrificando as primeiras condições do socialismo revolucionário, organizar-se
em reação jacobina.
Não é natural que, em meio a circunstâncias semelhantes, os
jacobinos, que eram os mais fortes, já que constituíam a maioria na Comuna
e que também possuíam em um grau infinitamente superior o instinto
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político, a tradição e a prática da organização governamental, tivessem
imensas vantagens sobre os socialistas? O que deve impressionar é que não
tivessem tirado muito mais proveito do que tiraram, de que não tivessem
dado à sublevação de Paris um caráter exclusivamente jacobino, e de que
tivessem permitido ser levados, ao contrário, a uma revolução social.
Sei que muitos socialistas, muito consequentes em sua teoria,
criticam em nossos amigos de Paris que não tivessem se mostrado
suficientemente socialistas em sua prática revolucionária, enquanto que
todos os ladradores da imprensa burguesa os acusam, ao contrário, de ter
seguido com fidelidade demais o programa do socialismo. Deixemos por ora
de lado os ignóbeis delatores dessa imprensa; farei observar aos teóricos
severos da emancipação do proletariado que são injustos com nossos irmãos
de Paris; porque entre as teorias mais justas e sua prática existe uma
distância imensa que não se franqueia em alguns dias. Quem já teve a
felicidade de conhecer Varlin, por exemplo, para nomear apenas aquele cuja
morte é certa, sabe até que ponto foram apaixonadas, reflexivas e profundas
nele e em seus amigos as convicções socialistas. Eram homens cujo cuidado
ardente, cuja abnegação e boa-fé não puderam nunca ser questionados por
ninguém que deles tivesse se aproximado. Mas, precisamente porque eram
homens de boa-fé, estavam cheios de desconfiança em si mesmos, diante da
obra imensa à qual tinham dedicado seu pensamento e sua vida:
consideravam-se tão pequenos! Tinham, por demais, a convicção de que na
revolução social, diametralmente oposta — nisto como em todo o resto — à
revolução política, a ação dos indivíduos deve ser quase nula e a ação
espontânea das massas deve ser tudo. O que os indivíduos podem fazer é
elaborar, esclarecer e propagar as ideias que correspondem ao instinto
popular e também contribuir com seus esforços incessantes à organização
revolucionária da potência natural das massas, mas nada além; e o resto não
pode nem deve se fazer mais do que pelo próprio povo. De outra maneira,
chegar-se-ia à ditadura política, isto é, à reconstituição do Estado, dos
privilégios, das desigualdades, de todas as opressões do Estado, e chegar-seia, por um caminho desviado, mas lógico, ao restabelecimento da escravidão
política, social e econômica das massas populares.
Varlin e seus amigos, como todos os socialistas sinceros, e em geral
como todos os trabalhadores nascidos e educados no povo, compartilhavam
no mais alto grau essa prevenção perfeitamente legítima contra a iniciativa
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contínua dos mesmos indivíduos, contra a dominação exercida pelas
individualidades superiores: e como, antes de qualquer coisa, eram justos,
direcionavam também essa prevenção, essa desconfiança, contra si mesmos
mais do que contra todas as outras pessoas.
Contrariamente a esse pensamento dos comunistas autoritários, que
considero completamente errôneo, sobre uma revolução social ser decretada
e organizada seja por uma ditadura, seja por uma assembleia constituinte
saída de uma revolução política, nossos amigos, os socialistas de Paris,
pensaram que não podia ser feita e levada a seu pleno desenvolvimento a
não ser pela ação espontânea e contínua das massas, dos grupos e das
associações populares.
Nossos amigos de Paris tiveram mil vezes razão. Porque, de fato, por
genial que seja, qual é a cabeça, ou se o que se quer é falar de uma ditadura
coletiva, ainda que formada por várias centenas de indivíduos dotados de
faculdades superiores, quais são os cérebros, por potentes que sejam,
bastante amplos como para contemplar a infinita multiplicidade e diversidade
dos interesses reais, das aspirações, das vontades, das necessidades cuja
soma constitui a vontade coletiva de um povo, e para inventar uma
organização social capaz de satisfazer a todos? Essa organização nunca será
mais do que um leito de Procusto sobre o qual a violência mais ou menos
marcada do Estado forçará a desgraçada sociedade a se estender. É isso que
aconteceu sempre e até agora, e é precisamente esse sistema antigo de
organização pela força que deve terminar pela revolução social, dando às
massas sua plena liberdade, aos grupos, às comunas, às associações, aos
próprios indivíduos, e destruindo de uma vez por todas a causa histórica da
violência, o poder e a existência do Estado, que deve arrastar em sua queda
todas as iniquidades do direito jurídico com todas as mentiras dos cultos
diversos, pois esse direito e esses cultos nunca foram nada mais do que a
consagração forçada, tanto ideal como real, da violência representada,
garantida e privilegiada pelo Estado.
É evidente que a liberdade não será dada ao gênero humano, e que
os interesses reais da sociedade, dos grupos e das organizações locais, assim
como dos indivíduos que formam a sociedade, apenas poderão encontrar
satisfação real quando não existir Estado. É evidente que os chamados
interesses gerais da sociedade que o Estado pretende representar, e que na
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realidade não são outra coisa que a negação geral e consciente dos interesses
positivos das regiões, das comunas, das associações e do maior número de
indivíduos submetidos ao Estado, constituem uma ficção, uma abstração,
uma mentira, e que o Estado é como um açougue, ou como um cemitério
onde, à sombra e com o pretexto desta abstração, comparecem
generosamente, beatamente, a se deixar imolar ou enterrar todas as
aspirações reais, todas as forças vivas de um país. E como nenhuma abstração
existe nunca por si mesma, como não tem nem pernas para caminhar nem
braços para criar, nem estômago para digerir essa massa de vítimas que se lhe
oferece para devorar, é óbvio que assim como a abstração religiosa ou
celestial, Deus, representa na realidade os interesses positivos, reais, de uma
casta privilegiada, o clero — seu complemento terreno —, a abstração
política, o Estado, representa hoje os interesses não menos positivos e reais
da classe, não só principalmente senão exclusivamente, exploradora e que se
inclina a englobar todas as outras: a burguesia. E assim como o clero esteve
sempre dividido e hoje tende a se dividir ainda mais em uma minoria muito
poderosa e muito rica e uma maioria muito subordinada e até certo ponto
miserável, assim a burguesia e suas diversas organizações, políticas e sociais,
na indústria, na agricultura, no sistema bancário e no comércio, tanto como
em todos os órgãos administrativos, financeiros, judiciais, universitários,
policiais e militares do Estado, tende a se cindir cada dia mais em uma
oligarquia realmente dominadora e em uma massa inumerável de seres mais
ou menos vaidosos e mais ou menos decadentes que vivem em uma
perpétua ilusão, rejeitados inevitavelmente e cada vez com maior
persistência rumo ao proletariado por uma força irresistível, a do
desenvolvimento econômico atual, e reduzidos a servir de instrumentos
cegos a essa oligarquia onipotente.
A abolição da Igreja e do Estado deve ser a condição prévia e
indispensável da liberação real da sociedade; depois disso, só ela pode e deve
se organizar de outra maneira, mas não de cima para baixo e segundo um
plano ideal, sonhado por alguns sábios, ou na base de decretos lançados por
alguma força ditatorial ou até por uma assembleia nacional, eleita por
sufrágio universal. Tal sistema, como eu já disse, levaria inevitavelmente à
criação de um novo Estado, e por conseguinte à formação de uma aristocracia
governamental, isto é, de uma classe de pessoas que não têm nada em
comum com a massa do povo, e, certamente, essa classe voltaria a explorar e
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a submeter, com o pretexto da felicidade comum, ou para salvar o Estado.
A futura organização social deve ser feita somente de baixo para
cima, pela livre associação e federação dos trabalhadores, primeiro nas
associações, depois nas comunas, nas regiões, nas nações, e finalmente numa
grande federação internacional e universal. Apenas então haverá de se
realizar a ordem verdadeira e vivificadora da liberdade e da felicidade geral,
essa ordem que, longe de renegar, afirma, ao contrário, e põe de acordo os
interesses dos indivíduos e os da sociedade.
Comenta-se que o acordo e a solidariedade universal dos interesses
dos indivíduos e da sociedade nunca poderá se realizar realmente, porque
esses interesses, sendo contraditórios, não estão em situação de se
contrabalançar reciprocamente, ou bem de chegar a um acordo qualquer. A
tal objeção responderei que, se até o presente os interesses não estiveram
nunca nem em parte alguma em acordo mútuo, foi devido ao Estado que
sacrificou os interesses da maioria em benefício de uma minoria privilegiada.
É o motivo dessa famosa incompatibilidade, e essa luta de interesses pessoais
com os da sociedade não é mais do que outro engano e uma mentira política,
nascida da mentira teológica que imaginou a doutrina do pecado original para
desonrar o homem e destruir nele a consciência de seu próprio valor. Essa
ideia falsa do antagonismo dos interesses foi criada também pelos sonhos da
metafísica que, como se sabe, é parente próxima da teologia. Desconhecendo
a sociabilidade da natureza humana, a metafísica considerava a sociedade
como um agregado mecânico e puramente artificial de indivíduos, associados
repentinamente, em nome de um tratado qualquer, formal ou secreto,
assinado livremente ou bem sob a influência de uma força superior. Antes de
se unir em sociedade, esses indivíduos, dotados de uma espécie de alma
imortal, gozavam de uma absoluta liberdade, segundo os metafísicos.
Mas se os metafísicos, sobretudo os que acreditam na imortalidade
da alma, afirmam que os homens fora da sociedade são seres livres,
chegamos então inevitavelmente a esta conclusão: que os homens não
podem se unir em sociedade a não ser sob a condição de renegar sua
liberdade, sua independência natural e sacrificar seus interesses, pessoais
primeiro, locais depois. Tal renúncia e tal sacrifício de si mesmos devem ser
por isso tanto mais imperiosos quanto mais numerosa é a sociedade e mais
complexa sua organização. Em tal caso, o Estado é a expressão de todos os
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sacrifícios individuais. Existindo sob semelhante forma abstrata, e ao mesmo
tempo violenta, não é necessário dizê-lo, continua prejudicando cada vez
mais a liberdade individual em nome dessa mentira que se chama “felicidade
pública”, ainda que seja evidente que não represente, exclusivamente, outros
interesses que os da classe dominante.
O Estado, desse modo, mostra-se como uma negação inevitável e
como uma aniquilação de toda liberdade, de todo interesse, tanto particular
como geral. Nota-se aqui que nos sistemas metafísicos e teológicos tudo se
associa e se explica por si só. É por isso que os defensores lógicos desses
sistemas podem e devem, com a consciência tranquila, continuar explorando
as massas populares por meio da Igreja e do Estado. Enchendo seus bolsos e
saciando todos seus sujos desejos, podem ao mesmo tempo reconfortar-se
com o pensamento de que penam pela glória de Deus, pela vitória da
civilização e pela felicidade eterna do proletariado. Mas nós, que não
acreditamos nem em Deus nem na imortalidade da alma, nem na própria
liberdade da vontade, afirmamos que a liberdade deve ser compreendida, em
sua acepção mais completa e mais ampla, como fim do progresso histórico da
humanidade. Por um estranho ainda que lógico contraste, nossos adversários,
idealistas da teologia e da metafísica, tomam o princípio da liberdade como
fundamento e base de suas teorias, para concluir com bondade na
indispensável escravidão dos homens. Nós, materialistas em teoria, tendemos
na prática a criar e fazer duradouro um idealismo racional e nobre. Nossos
inimigos, idealistas divinos e transcendentais, caem até o materialismo
prático, sanguinário e vil, em nome da mesma lógica, segundo a qual todo
desenvolvimento é a negação do princípio fundamental.
Estamos convencidos de que toda a riqueza do desenvolvimento
intelectual, moral e material do homem, assim como sua aparente
independência, tudo isso é produto da vida em sociedade. Fora da sociedade,
o homem não somente não será livre, como também não será verdadeiro
homem, isto é, um ser que tem consciência de si mesmo, que sente, pensa e
fala. Apenas o concurso da inteligência e do trabalho coletivo puderam forçar
o homem a sair do estado de selvagem e de bruto que constituía sua natureza
primária, ou bem seu ponto inicial de desenvolvimento posterior. Estamos
profundamente convencidos desta verdade, de que a vida dos homens —
interesses, tendências, necessidades, ilusões, até besteiras, tanto como as
violências, as injustiças e todos os atos que têm a aparência de voluntários —
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não representa mais do que a consequência das forças fatais da vida em
sociedade. As pessoas não podem admitir a ideia de independência mútua
sem renegar da influência recíproca da correlação das manifestações da
natureza exterior. Na própria natureza, essa maravilhosa correlação e filiação
dos fenômenos, não foi alcançada, certamente, sem luta. Ao contrário, a
harmonia das forças da natureza aparece como resultado verdadeiro dessa
luta constante que é a própria condição da vida e do movimento. Na natureza
e na sociedade, a ordem sem luta é a morte.
Se no universo a ordem natural é possível, o é unicamente porque
esse universo não é governado segundo algum sistema previamente
imaginado, e imposto por uma vontade suprema. A hipótese teológica de
uma legislação divina conduz a um absurdo evidente e à negação, não só de
toda ordem, mas da própria natureza. As leis naturais só são reais na medida
em que são inerentes à natureza, isto é, na medida em que não são fixadas
por nenhuma autoridade. Essas leis não são mais do que simples
manifestações, ou bem contínuas modalidades do desenvolvimento das coisas
e das combinações destes fatos muito variados, passageiros, mas reais. O
conjunto constitui o que chamamos “natureza”. A inteligência humana e a
ciência observaram esses fatos, os comprovaram experimentalmente, depois
o reuniram em um sistema e os chamaram leis. Mas a natureza não conhece
leis; atua inconscientemente, representando por si mesma a variedade
infinita dos fenômenos, que aparecem e se repetem de uma maneira fatal. É
por isso que, graças a tal inevitabilidade da ação, a ordem universal pode
existir e existe de fato.
Uma ordem semelhante aparece também na sociedade humana, que
evolui em aparência de um modo chamado antinatural, mas que na realidade
se submete à marcha natural e inevitável das coisas. Só que a superioridade
do homem sobre os outros animais e a faculdade de pensar levaram a que se
desenvolvesse um elemento particular, completamente natural, diga-se de
passagem, neste sentido, que, como tudo que existe, o homem representa o
produto material da união e da ação das forças. Este elemento particular é a
razão, ou bem essa faculdade de generalização e de abstração graças à qual o
homem pode se projetar pelo pensamento, examinando-se e observando-se
como um objeto exterior estranho. Elevando-se, pelas ideias, por sobre si
mesmo, assim como por sobre o mundo circundante, chega à representação
da abstração perfeita, ao nada absoluto. Esse limite último da mais alta
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abstração do pensamento, esse nada absoluto, é Deus.
É esse o sentido e o fundamento histórico de toda doutrina teológica.
Ao não compreender a natureza e as causas materiais de seus próprios
pensamentos, ao também não perceber as condições ou leis naturais que lhe
são particulares, os primeiros homens em sociedade certamente não
puderam supor que suas noções absolutas fossem o resultado da faculdade
de conceber ideias abstratas. Por isso consideraram essas ideias, retiradas da
natureza, como objetos reais diante dos quais a própria natureza deixava de
ser alguma coisa. Depois dedicaram-se a adorar suas ficções, suas impossíveis
noções do absoluto, e a lhes dedicar todas as honras. Mas era necessário, de
uma maneira qualquer, figurar e tornar sensível a ideia abstrata do nada ou
de Deus. Com esse fim inflaram a concepção da divindade e a dotaram, por
acréscimo, de todas as qualidades e forças, boas e ruins, que encontravam só
na natureza e na sociedade. Tal foi a origem e o desenvolvimento histórico de
todas as religiões, começando pelo fetichismo e terminando pelo
cristianismo.
Não temos a intenção de nos lançar na história dos absurdos
religiosos, teológicos e metafísicos, e menos ainda de falar do
desdobramento sucessivo de todas as encarnações e visões divinas criadas
por séculos de barbárie. Todo mundo sabe que a superstição deu sempre
origem a espantosas desgraças e obrigou a derramar rios de sangue e de
lágrimas. Diremos apenas que todos esses repulsivos extravios da pobre
humanidade foram fatos históricos inevitáveis no crescimento normal e na
evolução dos organismos sociais. Tais extravios engendraram na sociedade
esta ideia fatal que domina a imaginação dos homens: a ideia de que o
universo é governado por uma força e por uma vontade sobrenaturais. Os
séculos seguiram-se aos séculos, e as sociedades se habituaram a tal ponto a
essa ideia que finalmente mataram nelas toda tendência para um progresso
mais distante e toda capacidade para chegar a ele.
O desejo de poder de alguns indivíduos, em primeiro lugar, e depois
de algumas classes sociais, erigiram em princípio vital a escravidão e a
conquista e enraizaram, mais do que qualquer outra, essa terrível ideia da
divindade. Desde então, toda sociedade foi impossível sem estas duas
instituições como base: a Igreja e o Estado. Essas duas pragas sociais são
defendidas por todos os doutrinários.
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Apenas apareceram essas duas instituições no mundo, organizaramse automaticamente duas castas sociais: a dos sacerdotes e a dos aristocratas,
que sem perder tempo preocuparam-se em inculcar profundamente no povo
subjugado a indispensabilidade, a utilidade e a santidade da Igreja e do
Estado.
Tudo isso tinha por finalidade transformar a escravidão brutal em
uma escravidão legal, prevista e consagrada pela vontade do Ser supremo.
Mas, os sacerdotes e os aristocratas, acreditavam sinceramente nessas
instituições, que sustentavam com todas suas forças em seu interesse
particular? Eram uns mistificadores e uns mentirosos? Não; acredito que ao
mesmo tempo eram crentes e impostores.
Eles acreditavam, também, porque compartilhavam natural e
inevitavelmente os extravios da massa, e apenas depois, na época da
decadência do mundo antigo, foi quando se fizeram céticos e mentirosos sem
vergonha.
Outra razão permite considerar os fundadores dos Estados como
gente sincera. O homem acredita com facilidade naquilo que deseja, e
naquilo que não contradiz seus interesses. Não importa que seja inteligente e
instruído: por seu amor próprio e por seu desejo de viver com seus
semelhantes e de se aproveitar do respeito deles, acreditará sempre no que
lhe é agradável e útil. Estou convencido de que, por exemplo, Thiers e o
governo de Versalhes esforçaram-se a todo custo por se convencer de que
matando em Paris alguns milhares de homens, de mulheres e de crianças
salvavam a França.
Mas se os sacerdotes, os profetas, os aristocratas e os burgueses, dos
velhos e dos novos tempos, puderam acreditar sinceramente, não por isso
deixaram de ser sempre mistificadores. Não é possível, de fato, admitir que
tenham acreditado em cada um dos absurdos que constituem a fé e a
política. Não falo sequer da época em que, segundo Cícero, “dois profetas não
podiam se olhar sem rir”. Ainda nos tempos da ignorância e da superstição
geral, é difícil supor que os inventores de milagres cotidianos estivessem
convencidos da realidade desses milagres. É possível dizer o mesmo da
política, que se pode resumir assim: “é preciso subjugar e espoliar o povo de
tal maneira, que ele não se queixe alto demais de seu destino, que não se

A Comuna de Paris - UNIPA

21

U

esqueça de se submeter e que não tenha o tempo necessário para pensar na
resistência e na rebelião”.
Como, então, imaginar, depois disso, que as pessoas que
transformaram a política em um ofício e conhecem seu objeto — isto é, a
injustiça, a violência, a mentira, a traição e o assassinato em massa e isolado
—, possam acreditar sinceramente na arte política e na sabedoria do Estado
gerador da felicidade social? Não podem ter chegado a esse grau de
estupidez, apesar de toda sua crueldade. A Igreja e o Estado têm sido em
todos os tempos grandes escolas de vícios. A História está aí para
testemunhar seus crimes; em toda parte e sempre, o sacerdote e o estadista
foram os inimigos e os verdugos conscientes, sistemáticos, implacáveis e
sanguinários dos povos.
Mas, como conciliar, entretanto, duas coisas em aparência tão
incompatíveis: os embusteiros e os enganados, os mentirosos e os crentes?
Logicamente, isso parece difícil; porém, na realidade, isto é, na vida prática,
essas qualidades se associam muito frequentemente.
Em sua maioria, as pessoas vivem em contradição consigo mesmas, e
em contínuas confusões; não o percebem geralmente até que algum
acontecimento extraordinário as retira da sonolência habitual e as obriga a
dar uma olhada sobre elas e sobre seu entorno.
Em política como em religião, os homens são máquinas em mãos dos
exploradores. Mas ladrões e roubados, opressores e oprimidos, vivem uns ao
lado dos outros, governados por um punhado de indivíduos que convém
considerar como verdadeiros exploradores. São as mesmas pessoas, livres de
todos os preconceitos políticos e religiosos, as que maltratam e oprimem
conscientemente. Nos séculos XVI e XVIII, até a explosão da Grande
Revolução, como em nossos dias, eles mandam na Europa e atuam quase
segundo seu capricho. É necessário acreditar que sua dominação não se
prolongará por muito tempo.
Enquanto os chefes principais enganam e decaem, os povos com sua
consciência, seus servidores, ou os produtos da Igreja e do Estado, dedicamse com cuidado a sustentar a santidade e a integridade dessas odiosas
instituições. Se a Igreja — segundo dizem os sacerdotes e a maior parte dos
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estadistas — é necessária para a salvação da alma, o Estado, por sua vez, é
também necessário para a conservação da paz, da ordem e da justiça; e os
doutrinários de todas as escolas gritam: “sem Igreja e sem Governo não há
civilização nem progresso.” Não temos que discutir o problema da salvação
eterna, porque não acreditamos na imortalidade da alma.
Estamos convencidos de que o mais prejudicial, para a humanidade,
para a liberdade e para o progresso, é a Igreja. E pode ser outra coisa? Não
cabe à Igreja a missão de perverter as jovens gerações, as mulheres acima de
tudo? Não é ela que por seus dogmas, suas mentiras, sua estupidez e sua
ignomínia tende a matar o pensamento lógico e a ciência? Por acaso não
afeta a dignidade do homem, pervertendo nele a noção dos direitos e da
justiça? Não transforma em cadáver o que é vivo?

Não corrompe a liberdade? Não é ela que prega a escravidão
eterna das massas em benefício dos tiranos e dos exploradores? Não é
ela, essa implacável Igreja, que tende a perpetuar o reinado das trevas,
da ignorância, da miséria e do crime? Se o progresso de nosso século
não é um sonho enganoso, deve terminar com a Igreja...
[O manuscrito interrompe-se aqui].
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“A morte dos mártires
não é mais gloriosa. Ele
está no coração da classe operária. Toda a vida
de Varlin é um exemplo.
Ele se dedicou unicamente com toda sua
juventude, vontade, para
a emancipação do povo,
as noites estudava nas
poucas horas livres da
oficina, aprendendo, não
para ter honras como os
Carbons, os Tolains, mas
para instruir e emancipar o povo. Ele foi o nervo das associações operárias do fim do Império.
Incansável,
modesto,
falando pouco, sempre
justo e, então, com simplicidade esclarecer com
uma palavra uma discussão confusa. Ele conservou o senso revolucionário que se enfraquece frequentemente com os operários instruídos.
Um dos primeiros a 18 de março, no trabalho a frente da Comuna, ficou nas barricadas até o fim. Sua morte é de todos os operários.”

(História da Comuna de Paris de 1871. Prosper Oliver Lissagaray).
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EUGÈNE VARLIN
As origens do movimento operário e do sindicalismo2
Yves Lenoir

Eugène Varlin nasceu em 05 de outubro de 1839 em Claye-Souilly em
Seine-et-Marne, a 37 km de Paris. Seu pai possuía alguns acres de vinhos,
insuficientes para toda a família. Para complementar a renda familiar, ele
trabalhou como jornaleiro nas fazendas vizinhas. Sua mãe era dona de casa e
cuidava de três filhos (Eugène, Louis, Hippolyte) e uma filha (Clémence).
A família Varlin era republicana. Jean Adrien Varlin instalou a primeira municipalidade republicana em Calye-Soully em 1792. O avô maternal de
Eugène, Antoine Duru, foi expulso do conselho municipal em 1851 devido as
suas opiniões republicanas. Ainda que vivessem modestamente, os pais de
Varlin enviaram seus filhos para escola, naquela época paga.

Uma sólida formação geral e profissional

2

Traduzido da cartilha “La Commune”, da Associação de Amigos da Comuna de Paris
(1871), Nº 46, 2º Trimestre, 2011.
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Eugène saiu da escola aos 13 anos, em 1852, para fazer sua aprendizagem de encardenador em Paris, primeiro com um colega de seu tio, Hippolyte Duru, depois com seu tio. De 1855 a 1859, ele fez sua aprendizagem
em várias oficinas. Então, foi contratado como contramestre. Em 1860-1861,
completou sua instrução geral seguindo o curso de associação filotécnica. Em
1862, ele se instalou na Rua Dauphine 33, no VIº arrondissement onde permanecerá até 1870.
Eugène Varlin manteve uma sólida formação profissional em conjunto com uma boa instrução geral. Em 1857, participa da fundação da Sociedade civil de encardenadores, sociedade mutualista agrupando operários e
patrões. Onde inicia sua aprendizagem de militante operário. Em 1862, ocorre a Exposição Universal de Londres. Eugène Varlin não faz parte da delegação francesa, mas contribuiu com a redação do relatório seguinte a esta
viagem.
Em 25 de maio de 1864 é votada a lei que autoriza as greves com
severas restrições. Os operários encardenadores se utilizam da brecha e param o trabalho em agosto. Os patrões cedem em uma parte das reivindicações. Varlin participou ativamente deste movimento. Por agradecimento,
os operários encardenadores ofereceram dinheiro em retribuição. Os benefícios concedidos pelos patrões foram colocados em questão, e uma segunda
greve foi realizada em 1865, sem resultado positivo. Os conflitos fizeram com
que a coabitação entre operários e patrões na Sociedade civil de encardenadores ficasse impossível. Varlin foi excluído em 1866.

O militante operário
Em seguida inicia a construção da Sociedade civil de poupança e crédito dos operários encardenadores de Paris onde foi eleito presidente. No
conselho de administração de quinze membros figurava a operária encardenadora Nathalie Le Mel. Paralelamente, Varlin, com a Federação dos Encar-
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denadores institui a caixa federativa de previdência de cinco cêntimos por
semana para constituir os fundos para ajudar os grevistas.
Em 1864, foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) mais conhecida como nome de Primeira Internacional a qual
Varlin vai aderir em 1865 quando é fundado o bureau parisiense localizado
na rua des Gravilliers, 44 no IIIº arrondissement. Mais tarde, o bureau será
transferido para a rua de La Corderie no mesmo arrondissement. As secretárias correspondentes são dos proudhonistas. Varlin faz parte da comissão de
vinte membros responsável pela administração. Ele colabora com o Jornal da
Internacional, a Tribuna Operária depois Imprensa Operária. Em setembro,
ele assiste em Londres à conferência da Internacional.

Para melhorar as condições de trabalho das mulheres e da instrução
para todos
Em setembro de 1866, Varlin é delegado no congresso da Internacional em Geneva, na Suíça. Faz duas proposições que são recusadas pela maioria proudhoniana da delegação francesa. A primeira consiste na melhoria das
condições de trabalho das mulheres em oposição à noção de donas de casa.
Em segundo lugar, ele demanda o ensino pela sociedade (e não pela família),
sobre a direção dos pais, e obrigação por todas as crianças.
Após este congresso, Varlin torna-se um dos três secretários correspondentes. Ajuda a fundar, em 1867, a cooperativa de consumo “La Ménagère” e no ano seguinte o restaurante cooperativo “La Marmite”, na rua Larrey,
no VIº arrondissement, onde funcionarão mais três sucursais em 1870.
A Internacional apoia as greves que se multiplicam e ajuda financeiramente aos grevistas utilizando a “Caisse du Sou”. O Estado continuou a
reagir com medidas policiais-judiciárias contra os quinze membros da comissão parisiense da Internacional. Este deixaram as secretárias e novos
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quinze membros foram eleitos. Entre eles, Varlin como secretário correspondente com mais dois recém-chegados, Malon e Landrin. O segundo Bureau,
composto por coletivistas, é muito mais decidido que o anterior. O segundo
congresso da Internacional aconteceu em Setembro de 1868 em Bruxelas.
Durante o período preparatório, Varlin propôs a redução da jornada de trabalho para 8 horas para que os operários pudessem se educar e desenvolver
sua inteligência. Varlin não pode participar do congresso, pois estava condenado a três meses de prisão depois do segundo processo contra a Internacional.

Organizador dos trabalhadores e iniciador do sindicalismo
Varlin e seus companheiros saíram da prisão em outubro de 1868.
Reconstruiu a Internacional na França, que havia sido desestruturada pelos
dois primeiros processos judiciais. Depois se empenhou com vigor e sucesso
nesta empreitada. Em 1869, a seção parisiense da internacional é importante na organização do movimento de greve na França e no estrangeiro, através do impulso da solidariedade a greve. A “Caisse du Sou” ajuda os operários. Para Varlin a organização das forças revolucionárias do trabalho é a
questão prévia para qualquer reforma e, portanto, a greve é uma escola de
luta.
Em 1869 é o ano do 4º Congresso da Internacional em Bale. Varlin
represente os operários encardenadores de Paris e incarna o movimento
operário parisiense. Faz relatórios do trabalho do congresso no artigo do
Commerce, órgão da Câmara de sindicatos operários: as sociedades corporativas (resistência, solidariedade e sindicato), merecem sobre tudo nosso encorajamento e simpatia, pois são eles que formam os elementos naturais do
edifício social que virá. Eugène Varlin se afirma como o iniciador do sindicalismo francês que se construíra ao fim do século XX.
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Varlin visita as principais cidades e centros industriais da França para
implementar a Internacional. As seções fundamentais de Marseille, Lyon, Le
Creusot, Rouen e outras dezenas de cidades. Na primavera de 1870, a Internacional está no seu apogeu e sua organização na França conta com 100 mil
membros.
O estado imperial inicia um terceiro processo contra a Internacional.
Ao fim de abril, Varlin é ameaçado de prisão e se refugia na Bélgica. Ele é
condenado a um ano de prisão em 8 de julho. Ele entra na França após a
proclamação da república em 4 de setembro.
A internacional está desorganizada pela guerra-franco prussiana.
Com Benoit Malon, Varlin ensaia retomar as rédeas da situação e definir a
melhor a posição da seção parisiense em face da nova situação: “Por todos os
meios possíveis, nós ajudaremos a defesa nacional que a chance capital do
momento. Depois da proclamação da república, a apavorante guerra atual
tem uma outra significação: ela é agora o duelo mortal entre a monarquia
feudal e a democracia republicana... Nossa revolução ainda não está feita e
vamos fazer quando nos livrarmos da invasão. Nós lançaremos revolucionariamente, os fundamentos de uma sociedade igualitária que queremos.”
Varlin faz parte do comitê central provisório dos vinte arrondissement que agrupa os comitês de vigilâncias e a sede na Corderie. Ele faz parte
do 193º batalhão da Guarda Nacional e é eleito comandante. Esta é revogada
depois da jornada revolucionária de 31 de outubro. Em 15 de Março de 1871,
ele torna-se membro do comitê central. Em 18 de março de 1871, primeiro
dia da comuna de Paris, ele ocupa, como seu batalhão, o estado maior da
guarda nacional, na praça Vendôme.

Eleito e mártir da Comuna
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Eugène Varlin foi eleito membro da comuna de Paris pelo Viº arrondissement em 26 de março de 1871. Ele é sucessivamente membro das comissões de finanças, de subsistência e de intendência. Opõe-se a criação do
comitê de saúde pública, e assina em 15 de maio a declaração que afirma: “A
Comuna de Paris abdicou de seu poder nas mãos de uma ditadura”.
Antes da semana sangrenta ele luta nas barricadas dos Vº, Viº e Xiº
arrondissements. Ele, lembra Delescluze, lutou sobre uma barricada, como
delegado civil na guerra. A 26 de maio, ela tenta se opor, sem sucesso, a execução de reféns na rua Haxo. Em 28 de maio, por volta de meio dia, ele combate, com Jean Baptiste Clément e Ferré sobre a barricada da rua de la Fontaine-au-roi, uma das últimas da comuna.
Depois do meio dia, esgotado, ele repousa sobre um banco na rua
Lafayette, perto da praça Cadet. Reconhecido por um padre, ele é arrastado
e tomado por todas as injúrias e os corpos dos amigos da ordem pelo XVIIIº
arrondissement. Brevemente interrogado, ele declina de sua identidade.
Desfigurado pelos golpes, com um olho pendurado sobre seu rosto, seus
executores o sentaram sobre uma caixa para executá-lo. Varlin demonstrou
coragem de frente ao pelotão de fuzilamento. Morreu dizendo: Vive a Comuna!
Eugène Varlin é um dos personagens mais emblemáticos da comuna.
Passou a imagem de um militante sincero, irrepreensível, fidedigno, até sua
morte heroica, a seus ideais de justiça social, internacionalismo e liberdade.
Cento e quarenta anos após sua morte, ele é um exemplo e referência para
aqueles que lutam pelos mesmos ideais.
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UMA TEORIA DO ANTI-ESTADO
A Comuna de Paris e a Organização Política Socialista3
União Popular Anarquista

Este texto irá discutir uma problemática fundamental: o programa
revolucionário anarquista e a teoria que lhe serve de sustentação. A divisão
do movimento socialista revolucionário entre as vertentes comunista e anarquista legou um debate acerca da definição dos objetivos, imediatos e históricos, e também acerca da estratégia de construção da sociedade sem-classes
e sem-estado.
Esta diferença de legados marcou profundamente a história do século XX. A teoria comunista4 , desenvolvida pelo marxismo até suas últimas
conseqüências, defendia que a construção do socialismo exigia o Estado; a
teoria anarquista, o bakuninismo, se pautava na negação do Estado e na
defesa de uma nova forma de organização política, que iremos denominar
pelo conceito de anti-Estado. As experiências do movimento operário e das
revoluções do século XX também acrescentaram importantes teorias sobre o
desenvolvimento da revolução e sobre seu programa, como a teoria das revoluções em etapas (revolução democrático-burguesa), a teoria da “revo-

3

Artigo retirado da revista Via Combativa nº1, Maio de 2009.

É certo que, atualmente, o termo comunismo se confunde com o de marxismo, mas não
devemos negligenciar que isto é fruto de um processo histórico. O comunismo surge
como uma doutrina na França no século XIX, e Louis Blanc, político francês, seria seu principal teórico e expoente. Até 1850, permanecia assim. A difusão das idéias comunistas
para outros paises, levou à internacionalização da ideologia comunista desenvolvida na
França. Somente depois da derrota da Comuna de Paris que o marxismo, com o declínio do
movimento operário francês, se apropriaria por completo da designação comunismo.
4
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lução permanente” (Trotski) e a teoria da revolução de “Nova Democracia”
(Mao Tsé-Tung).
Para compreender a diferença de teorias e estratégias práticas é preciso analisar os debates existentes. Um dos pilares de construção dos modelos políticos, anarquista e comunista, foi fornecido por um dos principais
acontecimentos da experiência revolucionária: a Comuna de Paris. É pela
compreensão das diferentes análises deste evento – e de toda sua repercussão histórica – que poderemos chegar a uma definição mais clara do programa revolucionário bakuninista e de sua fundamentação teórica.
Foi pela apropriação do modelo político da “Comuna de Paris” que
se iniciou a construção do socialismo na Rússia em 1917 e foi pelo abandono
dos seus postulados fundamentais que se pode explicar, em parte, a burocratização seguida pela contra-revolução stalinista (1924-1953) e pela restauração burguesa (1985-1991). A incompreensão dos limites da experiência da
Comuna de Paris também levou a impasses no momento de eclosão das situações revolucionárias. Este texto visa trazer elementos para tal reflexão.

1 – A Comuna de Paris no Pensamento Revolucionário
O que foi a “Comuna de Paris”? A Comuna de Paris foi uma experiência de auto-governo, surgida de uma insurreição popular, ocorrida em março
de 1871, durante a Guerra Franco-Prussiana. É necessária uma rápida contextualização histórica: 1) a França era então governada por Luis Bonaparte,
sobrinho de Napoleão Bonaparte, e seu regime político era uma monarquia
imperial; 2) a Alemanha estava em processo de unificação política e passava
a disputar a hegemonia na Europa com Inglaterra e França; 3) os alemães
estavam vencendo a Guerra contra a França, sitiando a cidade de Paris, e o
povo francês estava agora ameaçado pela opressão externa, que substituiria
a opressão interna da monarquia 4) o movimento operário na França estava
consolidando sua organização política e sua consciência de classe, através da
Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). Estava mobilizado para a
luta reivindicativa e começava a tomar parte nas questões da guerra.
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Na Guerra entre França e Alemanha, Bismarck, chanceler alemão,
prendeu Luis Bonaparte. A oposição se agita; os opositores burgueses proclamam a república em 4 de setembro de 1870, assumindo um Governo Provisório. Entretanto, além da oposição burguesa, existia uma forte oposição
operária e popular. O choque entre estas duas oposições no interior da França é que precipitou a eclosão da Comuna de Paris.
A insurreição começa em 1871, quando o Governo Provisório dá uma
ordem de desarmar o povo da cidade de Paris. A Guarda Nacional, instituição
legada pela Revolução de 1789 e que materializava a idéia do “povo em armas”, se rebelou. Os Guardas prendem os generais Lecomte e Thomas e os
fuzilam. Começa a Insurreição da Comuna de Paris: um ato de rebelião, em
favor da resistência popular frente a uma eminente ocupação estrangeira. O
que acontece, na seqüência, é que a Cidade de Paris, capital da República, cai
na mão da Guarda Nacional e das tendências radicais do movimento operário
e popular. O Governo Provisório se vê obrigado a transferir sua sede para
Versalhes. Cria-se uma dualidade de poder: um poder republicano e burguês, de um lado; de outro, um poder “comunardo”, operário-popular5.
Karl Marx e Mikhail Bakunin atribuíram uma importância decisiva à
Comuna de Paris. Produziram livros e análises sobre ela. Marx, no livro “A
Guerra civil em França”, lança sua avaliação da experiência da Comuna. Bakunin lançou sua interpretação, especialmente, no artigo “A Comuna de Paris
e a noção de Estado”. Mas a Comuna tornaria-se central para a história do
século XX pelo resgate político teórico que Lênin realiza nos anos 1910-1917.
Alguns artigos de Lênin são fundamentais, tais como “Em Memória da Comuna (1911)” e, principalmente, “Teses de Abril” e “O Estado e a Revolução”
(1917). Desta maneira, a Comuna de Paris ocupa um lugar central no pensamento e imaginário revolucionário, sendo o modelo político estruturante da

É importante observar que a Comuna de Paris de 1871, faz parte de um processo muito
específico da história francesa. A Comuna de 1871 se apresentava, no discurso e percepção dos revolucionários, como uma espécie de reedição da Comuna de Paris de 1792.
Além disso, a própria revolução era a continuidade da Revolução de 1789, que tinha ficado
incompleta, por não ter realizado seus objetivos: liberdade, igualdade e fraternidade. As
forças políticas e principais instituições, como a Guarda Nacional, tinham se originado no
processo de radicais transformações desencadeadas pela revolução de 1789.
5
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Revolução Russa de Outubro de 1917. Iremos agora analisar as diferentes
análises.

2 - Marx, Engels, Lênin e a tradição comunista/social-democrata
Primeiramente, devemos perceber que a derrota da Comuna em
1871 não significou seu esquecimento. Na Rússia, a Comuna de Paris teria
uma presença constante no imaginário do partido social-democrata. E aqui é
importante indicar um fato importante; dentro da tradição social-democrata,
existem três linhas de leitura/interpretação da Comuna de Paris: 1) a de
Marx; 2) a de Engels; 3) a de Lênin. Existem “três” definições, não excludentes, mas distintas, do que foi a Comuna de Paris, e aqui está um ponto fundamental da interpretação correta da Comuna.
Marx ao analisar a “Comuna de Paris”, classifica-a como um “AutoGoverno dos Produtores”. Diversos autores consideram o Marx de “A Guerra
Civil em França”, não sem razão, como um Marx “anti-estatista”:
Mas a classe operária não se pode contentar com tomar o aparelho
de Estado tal como ele é e de o pôr a funcionar por sua própria conta. (...) O
poder centralizado do Estado, com os seus órgãos presentes por toda a parte: exército permanente, polícia, burocracia, clero e magistratura, órgãos
moldados segundo um plano de divisão sistemática e hierárquica do trabalho, data da época da monarquia absoluta, em que servia à sociedade burguesa nascente de arma poderosa nas suas lutas contra o feudalismo. (...) Quanto à força repressiva do governo outrora centralizado, o exército, a polícia
política, a burocracia, criada por Napoleão em 1798, retomada depois com
prontidão por cada novo governo e utilizada por ele contra os seus adversários, era justamente esta força que devia ser destruída por toda a parte,
como o fora já em Paris. (Karl Marx, A Guerra Civil em França).
Na sua análise da Comuna, Marx dá uma guinada nas suas formulações, colocando uma ênfase muito grande na afirmação da necessidade de
“destruição do Estado”; mas ele não chega a estabelecer uma caracterização
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definitiva do que é o Estado. E esta controversa guinada “anti-estatista” de
Marx pode ser interpretada por diversos ângulos6.
Será Engels que, após a morte de Marx, ao fazer uma introdução a
uma reedição do livro “A Guerra Civil em França”, irá dar uma reinterpretação que se sobreporá à leitura realizada por Marx, e que será tomada por Lenin. Engels afirma:
“En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una
clase por otra, lo mismo en la República democrática que bajo la monarquía;
y en el mejor de los casos, un mal que el proletariado hereda luego que triunfa en su lucha por la dominación de clase. El proletariado victorioso, tal como hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los
peores lados de este mal, hasta que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo ese trasto viejo
del Estado. Ultimamente las palabras “dictadura del proletariado” han
vuelto a sumir en santo terror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de
París: he ahí la dictadura del proletariado!” (F. Engels 18 de marzo de 1891).

Neste sentido, temos um deslocamento teórico importantíssimo. Ao
denominar a Comuna de “Ditadura do Proletariado”, Engels está inserindo
pela primeira vez a “Comuna” numa caracterização teórico-política com a
qual a Comuna nunca foi compatível7. Ao definir a Comuna como “Ditadura
A interpretação de Bakunin: oportunismo. A interpretação dos conselhistas, como, por
exemplo, de A. Pannekoek, da oposição de esquerda da social-democracia alemã, enfatizavam a leitura de Marx pela destruição do Estado de ruptura com o Manifesto Comunista. É
interessante notar que Marx e Engels jamais aceitaram reconhecer o papel jogado pelos
blanquistas e internacionalistas na construção da Comuna de Paris, no sentido político e
econômico. Sempre se viram obrigados a rechaçar a importância destes, de maneira que
sua leitura da Comuna sempre careceu de fidelidade histórica.
6

As análises de Marx e de Engels, em outros momentos, apontam a Comuna como uma
experiência de destruição do Estado, como constata Lênin: “Engels convida Bebel a deixar
de tagarelar a respeito do Estado e a banir completamente do programa a palavra “Estado”, para substituí-la pela de “Comuna”; Engels chega a dizer que a Comuna já não é um
Estado no sentido próprio da palavra. Ao contrário, Marx fala do “Estado na sociedade
comunista futura” parecendo admitir assim a necessidade do Estado, mesmo no regime
comunista.” (Lênin, O Estado e a Revolução Cap. V- 1).
7
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do Proletariado”, Engels está associando a Comuna ao esquema teórico comunista, significando, ao mesmo tempo, que a Comuna é um tipo de Estado
e uma forma “transitória” de poder, forma esta que deve desaparecer junto
com as classes sociais. Aqui se abre todo um campo complexo de luta entre
classificações contraditórias, pois a interpretação de Marx jamais definiu a
Comuna de tal maneira. Daí surgirem duas linhas de interpretação dentro do
marxismo, uma que se tornará majoritária, desenvolvida por Lênin, a partir
da re-interpretação dos escritos de Marx feita por Engels, e outra minoritária,
reivindicada pelos comunistas de conselhos8.
Lênin irá adotar a interpretação e a definição de Estado de
Engels e também associará a Comuna de Paris à “Ditadura do Proletariado”.
Lênin reivindica a Comuna em dois escritos fundamentais: “As Teses de Abril”
(1917) e em o “Estado e a Revolução (1917)”. O primeiro escrito apresenta e
defende uma “inovação programática” dentro do partido social-democrata
da Rússia, já que vai colocar de maneira clara a necessidade de uma revolução “socialista”, como uma etapa imediatamente posterior à revolução
“democrático-burguesa”9 . O segundo escrito é uma defesa da “Fase de Transição” do Socialismo para o Comunismo e uma defesa “do Estado” e da idéia
de Estado. Lênin combate em duas frentes: o oportunismo marxista de
Kautsky, e o “anarquismo”, ou melhor, o anarco-comunismo russo10. Neste
A tendência majoritária interpretaria a Comuna como um “tipo de Estado”. A tendência
minoritária enfatizaria a destruição do Estado. Todas as duas leituras encontram fundamentos nos escritos de Marx e Engels.
8

Neste momento a maior parte do partido social-democrata, mencheviques e bolcheviques, inclusive as futuras “principais” lideranças da URSS (Stalin, Bukharin, Zinoniev,
Kamenev) defendiam o aprofundamento da revolução democrático-burguesa, e não uma
revolução socialista. As “teses de abril” representam assim uma ruptura no programa
social-democrata, ou pelo menos no tempo em que se supunha a realização do programa, o
que gerou uma série de debates dentro do partido bolchevique. O livro “O Estado e a Revolução” se apresenta como a sistematização da concepção de Lênin, onde é introduzido um
outro elemento na sua interpretação da Comuna de Paris e da teoria de transição.
9

Lênin segue os exemplos de Marx e Engels ao falar das idéias anarquistas, tomando
idéias que nunca foram enunciadas historicamente por Proudhon e Bakunin. E mais:
quando obrigado a reconhecer a presença de proudhonistas e bakuninistas na Comuna,
indica que estes estavam lá “contrariando” suas próprias idéias, quando, na verdade – e o
10
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sentido, ele desenvolve uma teoria com duas afirmações distintas: defendendo a destruição do Estado e defendendo o Estado:
“A substituição do Estado burguês pelo Estado proletário não é possível sem
revolução violenta. A abolição do Estado proletário, isto é, a abolição de todo e qualquer Estado, só é possível pelo ‘definhamento’“. (Lênin, O Estado e
a Revolução, cap. I.-4).
“A distinção entre os marxistas e os anarquistas consiste nisto: 1.º) os marxistas, embora propondo-se a destruição completa do Estado, não a julgam
realizável senão depois da destruição das classes pela revolução socialista,
como resultado do advento do socialismo, terminando na extinção do Estado; os anarquistas querem a supressão completa do Estado, de um dia para
o outro, sem compreender as condições que a tornam possível (...)” (Lênin, O
Estado e a Revolução, cap. VI.-3).

É interessante notar que as acusações que Lênin faz ao “anarquismo”
são do mesmo gênero das que o “oportunismo” social-democrata faz à Lênin
(Lênin é acusado de querer a “destruição do Estado” de um dia para o outro
e de querer passar da “revolução democrático-burguesa à socialista imediatamente”). Se é possível a destruição do Estado burguês, que nada mais é
que uma manifestação histórica, particular, do Estado em geral, porque dizer
que não é possível a destruição do Estado em geral, se o Estado em geral não
é senão a combinação dos traços estruturais das suas manifestações particulares? Aqui se coloca a questão da caracterização do Estado.
O que é o Estado? É possível um “Estado Proletário”? Da primeira
resposta deriva a segunda. O marxismo não responde de maneira satisfatória
à primeira pergunta, e daí as contradições e oscilações nas respostas para a
segunda. São estas contradições que serão aproveitadas pela “burocracia”
para matar a revolução socialista na Rússia e abortar o processo da revolução
proletária em escala mundial.
próprio Lênin reconhece em outros momentos –, foi Marx quem fez alterações no Manifesto Comunista em conseqüência da Comuna de Paris (?!). Inversamente, quando analisamos
o “Catecismo Revolucionário” de Bakunin, programa da sua organização secreta (1866),
verificamos a existência da menção às Comunas e a sua ”livre-federação”. Quer dizer, a
história do movimento operário e de suas tendências é completamente desfigurada na
narrativa de Lênin, onde fatos e acontecimentos reais deixam de ter importância.

A Comuna de Paris - UNIPA

37

U

3 – Bakunin e a Comuna de Paris: a experiência da Negação do Estado
A interpretação que Bakunin faz da Comuna de Paris, desde o princípio, considera a Comuna de Paris como a “Negação do Estado”. Desta maneira, a análise de Bakunin se aproxima em diversos pontos da análise de Marx.
Este um é um fato historicamente negligenciado. Nunca os dois estiveram tão
próximos em termos de posicionamentos teóricos. Mas, por outro lado, é
neste período que a ruptura política entre os dois militantes se daria11. Mas
enquanto Marx teve que fazer uma “emenda substitutiva” ao Manifesto Comunista em razão da Comuna de Paris, a Comuna e o Federalismo Revolucionário que ela realizou já se encontravam plenamente expressos no Catecismo Revolucionário,documento programático da organização secreta fundada por Bakunin em 186412.
No “Prefácio à Segunda Edição do Império Knuto-Germânico” (18701871), Bakunin apresenta os pontos de distinção entre comunismo e anarquismo da seguinte maneira:
“Os comunistas acreditam dever organizar as forças operárias para apoderar-se da força política dos Estados. Os socialistas revolucionários se organizam tendo em conta a destruição, ou se quiser uma palavra mais cortês,
tendo em conta a liquidação dos Estados. (...) O socialismo revolucionário
acaba de tentar uma primeira manifestação brilhante e prática na Comuna
de Paris. Sou um partidário da Comuna de Paris, que por ter sido massacrada, sufocada em sangue pelos carrascos da reação monárquica e clerical,
nem por isso deixou de fazer-se mais vivaz, mais poderosa na imaginação e
no coração do proletariado da Europa; sou um partidário dela sobretudo
porque foi uma negação audaz, bem pronunciada, do Estado.” (Bakunin,
1978, p. 188).

Desta maneira, para Bakunin, a Comuna se apresenta incontestavelmente como a “negação do Estado”. Bakunin sabia que a Comuna tinha sido
É no período entre 1869-1872 que se dará a “cisão” na AIT, que culminará com a “expulsão” de Bakunin, que, na verdade, significa o fim da denominada “Primeira Internacional”.
11

12

Ver o artigo “O Bakuninismo e a Teoria da Organização Política” (UNIPA).
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composta majoritariamente por jacobinos e que a ala socialista (os chamados
“internacionalistas”) era minoritária. Mas mesmo assim ele viu nas suas instituições, na sua mecânica popular e revolucionária, a confirmação das suas
teses e de seu programa. Mas esta identificação não se dá por meios artificiais. Vejamos o documento “Catecismo Nacional”, elaborado como programa para a organização secreta de Bakunin, em 1865-1866:
“Que é absolutamente necessário para qualquer país desejar reunir as federações livres dos povos para substituir suas organizações centralizadas, burocráticas e militares por uma organização federalista baseada apenas na
absoluta liberdade e autonomia das regiões, províncias, comunas, associações e indivíduos. Esta federação operará com funcionários eleitos responsáveis diretamente junto ao povo; Ela não será uma nação organizada
de cima para baixo, ou do centro para a circunferência. Rejeitando os princípios da unidade imposta e arregimentada, ela será dirigida de baixo para
cima, da circunferência para o centro, de acordo com os princípios da livre
federação. Seus indivíduos livres formarão associações voluntárias, suas associações formarão comunas autônomas, suas comunas formarão províncias
autônomas, suas províncias formarão as regiões, e as regiões irão federar-se
livremente em países que, por sua vez, criarão mais cedo ou mais tarde a
universal federação mundial.” (Bakunin, Catecismo Nacional).

É interessante notar a presença do conceito de “Comuna”, enquanto
unidade política base neste programa, e também a ênfase no processo federativo, concebendo a organização política de baixo para cima. Curiosamente,
a descrição que Marx realizará anos depois da Comuna de Paris parece ser
uma paráfrase de Bakunin, não porque ele tivesse “copiado” Bakunin, mas
pelo fato de que a realidade que ele veio a descrever foi, efetivamente, a
própria manifestação deste fato13.

Vejamos as palavras de Engels sobre as ações da Comuna, que reproduzem em parte as
idéias de Marx: “En todas las proclamas dirigidas a los franceses de las provincias, la Comuna los invitó a formar una federación libre de todas las comunas de Francia con París,
una organización nacional que, por vez primera, iba a ser creada realmente por la nación
misma. Precisamente el poder opresor del antiguo gobierno centralizado — el ejército, la
policía política y la burocracia —, creado por Napoleón en 1798 y que desde entonces
había sido heredado por todos los nuevos gobiernos como un instrumento grato y utilizado por ellos contra sus enemigos, era precisamente este poder el que debía ser derrumba13
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Infelizmente, Bakunin não nos legou, pelo menos não nos seus escritos por nós conhecidos, uma análise “interna” da Comuna de Paris. Ele apenas marcou seu posicionamento político e fez um enquadramento teórico
geral: a Comuna era a primeira experiência do socialismo revolucionário, a
primeira negação histórica do Estado. Bakunin estaria correto em classificar a
Comuna de Paris como uma “negação do Estado”?

4 – A Luta de Classificações: Estado ou Anti-Estado?
Quem tem razão na classificação da Comuna de Paris? Bakunin, Marx,
Engels, Lênin? Devemos, em primeiro lugar, lembrar que a análise de Marx,
consagrada no texto “A Guerra Civil em França”, corrobora a afirmação e a
tese de Bakunin, independentemente de suas motivações e posteriores considerações acerca do Estado. Especificamente, na análise de Marx, todas as
afirmações caminham na sinalização de que a Comuna tinha representado a
destruição do Estado. Desta maneira se abre uma “brecha” dentro do pensamento marxista acerca da questão do Estado e da história da Comuna de
Paris14 .
Depois, Engels introduziria uma abordagem nova e até certo ponto
contrária à análise de Marx, ao classificar a Comuna como “a Ditadura do
Proletariado”. Lênin, por sua vez, retomaria esta leitura. Assim, podemos
dizer que existem três chaves de interpretação da Comuna de Paris: 1º) a que
parte de Bakunin e considera a Comuna como um exemplo histórico de Destruição do Estado; 2º) a que parte de Marx e chega a uma conclusão similar
(especialmente a partir do texto “A Guerra Civil em França”), ou seja, de que
a Comuna seria um exemplo histórico de Destruição do Estado e que a “Ditadura do Proletariado” seria sinônimo disso15 ; 3º) a que parte da interpredo en toda Francia, como había sido derrumbado ya en París.” (Engels, Introdução, “A
Guerra Civil em França).
Esta brecha a respeito da Ditadura do Proletariado e do papel do Estado seria transformada em um verdadeiro abismo em determinados momentos de disputa interna, por
exemplo, entre Lênin e Pannekoek.
14

15

Ver A. Pannekoek, “As Tarefas dos Conselhos Operários”.
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tação de Engels, e, depois, da que Lênin fez de Marx e Engels, que considera
a Comuna de Paris como um “Tipo de Estado”. Esta última chave interpretativa é a que tem predominado e a ela estão associadas algumas das causas da
burocratização das revoluções e de sua degeneração.
Por isso é tão importante discutirmos se a Comuna de Paris era um
Estado ou não. Porque é da correta caracterização teórica desta experiência
histórica que deriva o correto programa e estratégia da Revolução Social.
Para isso, portanto, precisamos ver as definições de Estado empregadas por
marxistas e bakuninistas. Lênin, em “O Estado e a Revolução”, por exemplo,
afirma:
“Eis, expressa com toda a clareza, a idéia fundamental do marxismo no que
concerne ao papel histórico e à significação do Estado. O Estado é o produto
e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova
que as contradições de classes são inconciliável. O Estado aparece onde e na
medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser
conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis.” (Lênin, O Estado e a Revolução, cap I.-1).

Na caracterização marxista do Estado, utilizada por Lênin, vemos o
seguinte: 1º) o Estado é um produto da contradição entre as classes sociais;
2º ) o Estado é um instrumento de dominação de uma classe sobre outra; 3º)
o Estado é a repressão e violência (ver Lênin, “O Estado e a Revolução”, cap
I-3). Na verdade, esta caracterização não está em contradição com a definição do Estado criada por Bakunin, como veremos abaixo. Mas ela contém
dois movimentos “reducionistas”, que, do ponto de vista teórico, irão secundarizar o papel do Estado, ao mesmo tempo em que irão levar a uma supervalorização do Estado na prática política dos social-democratas e comunistas.
O primeiro é o reducionismo do Estado a um “efeito” da economia:
quer dizer, o “Estado é um produto da contradição de classes” e desaparece
somente “por efeito” do desaparecimento destas. Segundo, é a redução do
Estado à violência política, e da “violência política” ao Estado. O argumento é
relativamente tautológico: sendo o Estado a violência, existindo contradição
de classes (interesses irreconciliáveis), o Estado se faz necessário. O leninis-
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mo, que é uma das transcrições históricas mais importantes da teoria de
Marx, apresenta essas principais características.
Entretanto, devemos indicar que na teoria marxista existem diversas
definições acerca do Estado. Mas esta definição, historicamente central (já
que foi sobre ela que se edificou a experiência da Revolução Russa), contrasta com as definições, esparsas, porém mais detalhadas e específicas, que
Bakunin dá acerca do Estado. É com base na definição bakuninista que iremos contrapor a definição acima indicada.
“No fundo, a conquista não somente é a origem, é também o fim supremo
de todos os Estados Grandes ou Pequenos, poderosos ou débeis, despóticos
ou liberais, monárquicos ou aristocráticos, democráticos e socialistas também, supondo que o ideal dos socialistas alemães, o de um grande Estado
comunista, se realize alguma vez. Que ela foi o ponto de partida de todos os
Estados, antigos e modernos, não poderá ser posto em dúvida por ninguém,
posto que cada página da historia universal o prova suficientemente. Ninguém negará tão pouco que os grandes Estados actuais têm por objeto, mais
ou menos confesso, a conquista.(...) é uma tendência fatalmente inerente a
todo Estado, qualquer que seja sua extensão, sua debilidade ou sua força,
porque é uma necesidade de sua natureza. O que é o Estado senão a organização do poder? Mas está na natureza de todo poder a impossibilidade de
suportar um superior ou um igual, pois o poder não tem outro objeto que a
dominação, e a dominação não é real más que quando lhe está submetido
tudo o que a obstaculiza; nenhum poder tolera outro mais que quando está
obrigado a isso, quer dizer, quando se sente impotente para destruí-lo ou derrubá-lo. Somente o fato de um poder igual é uma negação de seu princípio e
uma amenaça perpétua contra sua existência; porque é uma manifestação e
uma prova de sua impotência. Por consiguinte, entre todos os Estados que
existem um proximos aos outros, a guerra é permanente e sua paz não é
más que uma trégua.” (Bakunin, Fragmento, O princípio do Estado).

Desta maneira, Bakunin especifica uma característica fundamental do
Estado que não está presente na definição marxista: 1º) o Estado é, historicamente, o produto da conquista, e seu objetivo é manter, reproduzir e ampliar esta mesma conquista. A conquista é o princípio (no sentido lógico e
histórico) e o fim (o objetivo) do Estado. Este elemento é fundamental, porque a característica inerente ao Estado não é “a violência abstrata”, mas a
violência associada a um tipo de relação social concreta: a conquista e a dominação. Bakunin adiciona:
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“En efecto, ¿qué vemos en la Historia? Que el Estado ha sido siempre el patrimonio de una clase privilegiada, como la clase sacerdotal, la clase nobiliaria, la clase burguesa; clase burocrática, al fin, porque cuando todas las clases se han aniquilado, el Estado cae o se eleva como una máquina; pero para
el bien del Estado es preciso que haya una clase privilegiada cualquiera que
se interese por su existencia...” (Bakunin, Artigos, “O Patriotismo”, 1869)
“Estado quer dizer dominação, e toda dominação supõe a subjugação das
massas e conseqüentemente sua exploração em proveito de uma minoria
governamental qualquer.” (Bakunin, Carta ao Jornal Le Liberté, 1872).

Combinado com este elemento da conquista estão ainda outros dois:
2º) o Estado é não somente patrimônio e instrumento de uma classe, mas,
quando estas classes se encontram debilitadas, o Estado tende a acondicionar uma classe que zele por sua existência; 3º) o Estado é sempre um instrumento de uma classe minoritária, e sua dominação se exerce sempre sobre
as “maiorias”.
A caracterização do Estado utilizada por Lênin negligencia estes fatores que são fundamentais. Vejamos então a Comuna de Paris, analisemos
suas características internas e em que definição ela melhor se enquadra. 1º)
o Estado tem sua origem na conquista, a Comuna de Paris teve sua origem
numa Conquista? Não. A Comuna tem sua origem numa Revolta de uma
classe dominada, contra a conquista movida por Estado estrangeiro, e contra
o próprio Estado francês. 2º) O Estado, monárquico ou republicano, gera a
desigualdade de poder, sua concentração ou centralização. As primeiras e
mais importantes medidas da Comuna visaram a desconcentração do poder
entre os bairros e distritos (entre os organismos locais e centrais), sua democratização em meio a classe trabalhadora (as decisões eram tomadas de
baixo para cima, ou seja, as “maiorias” proletárias controlavam as decisões
das “minorias” dirigentes, criou-se uma igualdade temporária, mas radical,
entre a situação econômica do proletariado e a situação política16. 3º) A Co“A escolha por eleição ou competição dos magistrados e funcionários comunais de todas
as ordens, como também o direito permanente de controle e revogação. A absoluta garantia da liberdade individual e da liberdade de consciência. A permanente intervenção dos
cidadãos nos assuntos da Comuna pela livre manifestação de suas idéias, a livre defesa dos
seus interesses, com garantias dadas para daquelas manifestações pela Comuna que somente é efetivado com a supervisão e proteção do livre e eqüitativo exercício do direito de
reunião e propaganda. Paris não quer nada além, como garantia local, uma condição, natu16
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muna esboçou também a igualdade econômica, ao estabelecer que as
funções políticas seriam remuneradas com base no salário de um operário
médio. Assim, a Comuna expressa em seus elementos internos a negação
completa do princípio do Estado.
A Comuna de Paris não representa assim um “Estado ou Ditadura
Proletária”, mas sim um anti-Estado, visto que sua organização, objetivos e
relações, não somente não são estatais, mas sim a negação consciente e deliberada do Estado17. Suas instituições são equivalentes, proporcionais, porém contrárias às instituições estatais. Historicamente é fácil comprovar que
a Comuna de Paris, em sua organização interna, não pode ser caracterizada
como um Estado. O fato de ela expressar a violência organizada de uma classe contra outra não é suficiente para caracterizar a formação de um “Estado”, já que o Estado se funda em outros princípios.
A experiência da construção do Socialismo e do Comunismo na URSS
revela a importância da correta caracterização do Estado. Os principais indicadores do início da burocratização se dão já no período de 1919-1921,
quando se institui as decisões econômicas e políticas nos centros dirigentes,
controlados pelo Partido Comunista, e se institui o retorno da “desigualdade
de rendas”, já que os dirigentes passaram a ser mais bem remunerados que
os operários (são medidas exatamente contrárias àquelas tomadas pela Comuna e defendidas por Lênin em suas “Teses de Abril”). A burocracia, ou
mais precisamente, a “nomenklatura” se tornou não apenas uma camada
dirigente do ponto de vista político, uma “aristocracia operária” com o poder
de Estado, mas também uma camada privilegiada do ponto de vista social e
econômico. Isto foi um efeito direto da não destruição do Estado, do abandono e/ou da interpretação deturpada das lições da Comuna de Paris. Aquilo
que Trotski denominou de “contra-revolução burocrática”, que levaria (como
ralmente, de encontrar na grande administração central – a delegação das comunas federadas – a realização e a prática dos mesmos princípios.” (Manifesto da Comuna de Paris,
19/04/1871).
17 Isto porque o “não-estado”, termo empregado por setores anti-estatistas do marxismo, é
vago. Podemos dizer que todas as formas organizativas (uma empresa, uma família), são
“não-estados”. A Comuna de Paris era uma forma organizativa que se colocava como concorrente, alternativa e contrária ao Estado. Por isso, podemos denominá-la, com melhor
definição, de Anti-Estado.
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efetivamente levou) à restauração burguesa, tem suas origens na teoria do
papel do “Estado na Revolução”, desenvolvido por Lênin18.
Ao assumir a correta caracterização da Comuna Paris, vemos que ela
foi a primeira experiência, o primeiro esboço, do anti-Estado. Esta caracterização pode ser estabelecida tanto a partir de Bakunin quanto a partir de
Marx. E, daí, vários pressupostos assumidos pelos partidos social-democratas
e comunistas ficam comprometidos: a necessidade inevitável de um estágio
“democrático-burguês”, que antecede um estágio socialista, que, por sua vez,
antecede necessariamente o estágio “comunista” (já que o “comunismo”
deveria ser produto da mudança histórica gradual, do desaparecimento do
Estado), torna-se, ao contrário, o ponto de partida. Este é o problema que a
Comuna coloca de maneira impetuosa. O “etapismo” e a própria estratégia
política social-democrata “da conquista do poder político” (do Estado) pela
classe operária e da “agitação legal” ficam comprometidos. É desferido um
profundo golpe no oportunismo reformista de todos os matizes. Mas estas
são discussões que faremos em outra ocasião, já que este texto apenas indica
alguns apontamentos.

Quando Lênin fala de um “Estado Proletário”, existe uma contradição que Lênin nunca
considerou seriamente, e que se manifestou historicamente na formação das burocracias
nos paises socialistas: este Estado necessariamente exercerá a dominação sobre a maioria
e será controlado sempre por uma minoria, já que esta é uma característica essencial do
Estado. Sendo o proletariado na sociedade capitalista a classe majoritária, a dominação
necessariamente se exercerá sobre esta classe; daqui decorre outra contradição na teoria
comunista. Se os meios de produção serão centralizados no Estado, e este nunca é um ator
neutro, capaz de representar, ou conciliar, os interesses das classes, decorre necessariamente que a centralização dos meios de produção nas mãos do Estado implica sua centralização nas mãos de uma “minoria”; mesmo não sendo uma minoria burguesa, a existência
do Estado engendrará, como indicou Bakunin, uma nova camada social interessada na
manutenção deste Estado. O que significa, como disse o próprio Lênin, que o proletariado
não terá nem liberdade, nem igualdade.
18
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140 ANOS DA COMUNA DE PARIS E A
TEORIA DO ANTI-ESTADO19
União Popular Anarquista

A insurreição proletária de março de 1871, que ocorreu na capital
francesa, instaurou uma experiência de autogoverno dos trabalhadores, conhecida com a Comuna de Paris.
Sendo um dos marcos da luta dos trabalhadores contra a exploração
e opressão burguesa, a Comuna da Paris suscitou importantes debates a cerca da ideologia, da teoria, da estratégia e do programa revolucionários. Entretanto, o predomínio das análises de orientação marxista tem negligenciado aspectos centrais dessa experiência revolucionária, especialmente, no que
diz respeito à participação da Associação Internacional dos Trabalhadores
(AIT), o papel da Aliança e a teoria do anti-Estado.
A União Popular Anarquista (UNIPA) aproveita os 140 anos da Comuna para saldar essa insurreição proletária e destacar o papel da ideologia e da
teoria anarquista nessa experiência de autogoverno dos trabalhadores.

1. O contexto político da Comuna de Paris
A derrota na guerra contra a Prússia (1870) pôs fim ao regime do imperador francês Napoleão III, Luís Bonaparte, e deu início ao Governo Provi19

Retirado do Comunicado da União Popular Anarquista – UNIPA Nº. 32 - Março de 2011.
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sório liderado pela burguesia. Inicialmente o Governo Provisório foi exercido
por Leon Gambetta, posteriormente passou ao comando de Adolphe Thiers.
Sob a liderança de Bismarck, a Alemanha estava em processo de unificação e
disputava a hegemonia européia com a França e a Inglaterra. Os alemães já
tinham conquistado as regiões francesas de Alsácia e Lorena, pelo Tratado de
Frankfurt. O exército prussiano sitiou a cidade de Paris e o Governo Provisório francês propôs um armistício.
Por sua vez, o movimento operário na França estava consolidando
sua organização política e sua consciência de classe, através da AIT. Estava
mobilizado para a luta reivindicativa e começava a tomar parte nas questões
da guerra. O movimento dos trabalhadores se deu conta que somente a sua
iniciativa seria capaz de derrotar a ameaça de invasão prussiana, uma vez que
a burguesia havia capitulado.
A insurreição começa em 1871 com a rebelião da Guarda Nacional
que não aceitou a ordem de depor as armas. A Guarda Nacional executou
seus generais e tomou a prefeitura de Paris. Thiers transferiu a sede do governo burguês para Versalhes e organizou a invasão da capital francesa. A
resposta da classe trabalhadora foi a organização da Comuna de Paris – o
autogoverno dos trabalhadores. A insurreição dos communards estabeleceu
uma dualidade de poder: de um lado o poder burguês representado pelo
Governo Provisório e seus aliados alemães; do outro lado, um poder operário-popular materializado na Comuna de Paris.

2. O papel da AIT e da Aliança na Comuna de Paris
O predomínio das interpretações marxistas sobre a Comuna produziu
dois grandes equívocos: primeiro, a idéia de que o movimento insurrecional
teve um caráter espontâneo, isto é, não foi o resultado de uma ação consciente dos trabalhadores, e, o segundo equívoco, é a defesa, feita por Engels
e por Lênin, de que a Comuna foi a primeira experiência da "Ditadura do Proletariado".
Em 1870 a AIT já se constituía com uma das principais forças políticas
da Europa, o espaço de organização das lutas dos trabalhadores europeus. A
Associação Internacional dos Trabalhadores aprovou resolução contra a Gue-
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rra Franco-Prussiana, conclamando a unidade dos trabalhadores dos dois
países.
Por sua vez, o movimento operário francês, responsável pela fundação da AIT juntamente com os trabalhadores ingleses em 1864, encontrase fortemente organizados, enfrentando o governo absolutista de Napoleão
III. Entre as lideranças dos trabalhadores franceses destaca-se Eugène Varlin
(1839-1871), encadernador de livros, um dos principais organizadores da
seção francesa da AIT e membro da Aliança (organização revolucionária
anarquista da qual fazia parte Mikhail Bakunin).
Varlin participou ativamente da insurreição de março, sendo eleito
para o Comitê Central da Guarda Nacional, convocando os demais membros
da AIT à participação no Comitê, também foi eleito para três distritos da Comuna e participando da resistência da última barricada.
Antes da eclosão da insurreição, o posicionamento da Aliança, a partir dos escritos e das ações de Bakunin e Varlin, é bem explícito: somente a
Revolução Social poderia garantir a proteção do povo francês diante da
opressão interna, o governo monárquico de Napoleão III, e da opressão externa, a invasão prussiana.
Em 1870, Bakunin estava em Lyon e organizou o Comitê para a Salvação da França e a Comuna de Lyon (também foram proclamadas Comunas
em Marseille, Narbonne, Saint-Étienne, Toulouse e Creusot), defendendo a
destruição do Estado e a organização do autogoverno dos trabalhadores.
Na sua obra Cartas a um francês, de 1870, Bakunin afirmava de maneira categórica: "Está aqui provado que a França não pode salvar... o Estado.
Mas, separadamente desta instituição parasitária e artificial, uma nação
somente consiste em seu povo; consequentemente, somente a ação imediata,
não-partidária, do povo pode salvar a França, por meio de um levante massivo de todo o povo francês, espontaneamente organizado de baixo para cima,
por uma guerra de destruição, uma guerra sem misericórdia, até a morte".
No início do mês de março de 1871, escrevia Varlin, no texto As sociedades operárias: ''Enquanto os nossos estadistas procuram substituir o
regime do governo pessoal por um governo parlamentar e liberal (estilo Orléans), esperando assim desviar o avanço de uma revolução que ameaça os
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seus privilégios. (...) Devemos dedicar ativamente à preparação dos elementos de organização da sociedade futura, de modo a tornar mais fácil e mais
certeira a obra de transformação social que se impõe à Revolução'''.
Portanto, não há dúvidas de que a teoria e a estratégia revolucionárias anarquistas foram determinantes da deflagração do movimento insurrecional da Comuna de Paris.
Do mesmo modo, o programa dos communards foi o programa da
Aliança, isto é, a abolição do Estado, o povo em armas, a coletivização das
fábricas, a igualdade entre homens e mulheres, entre outras. Sendo assim, o
programa da Comuna, por suas características e natureza ideológica, não tem
nenhuma relação com a "Ditadura do Proletariado", muito pelo contrário, a
Comuna de Paris foi, como conclui Bakunin, a negação do Estado: "Sou um
partidário da Comuna de Paris, (...) sou seu partidário em grande parte porque foi uma negação audaz, bem pronunciada, do Estado" (A Comuna de
Paris e a noção de Estado).
Também encontramos no texto já citado de Varlin sua defesa da teoria do anti-Estado: "Até agora, os Estados políticos mais não têm sido do que
a continuação de regime de conquista que presidiu ao estabelecimento da
autoridade e à opressão das massas. (...) Se não quisermos converter tudo
num Estado centralizador e autoritário, que nomearia os diretores das fábricas, das manufaturas, dos estabelecimentos de distribuição, os quais por sua
vez nomeariam os subdiretores, os contramestres, etc., organizando-se assim
hierarquicamente o trabalho de alto a baixo e deixando-se o trabalhador
como uma mera engrenagem inconsciente, sem liberdade nem iniciativa, se
não quisermos nada disto temos de admitir que os próprios trabalhadores
devem dispor livremente dos seus instrumentos de trabalho, possuí-los, com a
condição de trocar os seus produtos ao preço de custo, para que exista reciprocidade de serviços entre os trabalhadores das diferentes especialidades".
Não se pode negar que a Comuna foi composta majoritariamente por
republicanos radicais e que os setores socialistas (os chamados "internacionalistas") era minoritária. Entretanto, a partir da análise histórica correta
sobre a Comuna de Paris não se pode negar que ela foi a primeira experiência
do anti-Estado. Resultante de uma insurreição proletária que buscava a abolição do Estado e a construção da Federação e do autogoverno dos trabalha-
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dores. Essa experiência histórica deve ser lembrada pela coragem dos communards em levar as últimas consequências o lema da AIT: A emancipação
dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores!

OS COMMUNARDS VIVEM E VENCERÃO!
VIVA A COMUNA DE PARIS!
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.........Construção do Comitê de Propaganda da UNIPA.........
Como o objetivo de divulgar a teoria e a ideologia bakuninista e intervir
na luta de classes, a União Popular Anarquista (UNIPA) está fomentando a
construção de Comitês de Propaganda por todo o país.
Os Comitês de Propaganda têm a função de distribuir os boletins e os
documentos da UNIPA, organizar seminários e debates, bem como auxiliar
com apoio material em geral. Além de contribuir com informes locais, podendo enviar textos e análises, que poderão ser publicados de acordo com
nossa política editorial, e também propor pautas para os boletins.
O bakuninismo é um importante instrumento para a construção da revolução proletária, por isso, convidamos todos os companheiros e companheiras para difundir sua teoria e sua ideologia.

Ousar lutar, ousar vencer!

..................Construção de Pró-Núcleos da UNIPA.................
O atual contexto da luta de classes no Brasil exige um posicionamento
ideológico e teórico correto dos militantes dos movimentos sindical, estudantil e popular. O bakuninismo fornece a teoria, a estratégia e o programa revolucionário capaz de romper com o reformismo e avançar para a construção
da ruptura socialista e revolucionária.
A União Popular Anarquista (UNIPA) convoca todos os companheiros e
companheiras dos movimentos sindical, estudantil e popular, que tenham
acordo político com o bakuninismo e desejem ingressar nos quadros da nossa
organização, para a construção de Pró-núcleos da UNIPA por todo o país.
Além da propaganda, os Pró-núcleos da UNIPA atuam na luta de classes
a partir da unidade teórica, estratégica e programática com a organização.
O bakuninismo é um importante instrumento para a construção da revolução proletária, por isso, convocamos todos os companheiros e companheiras para se organizarem em torno de sua teoria e sua ideologia.
Entre em contato:
unipa_net@yahoo.com.br | www.uniaoanarquista.wordpress.com

A Comuna de Paris - UNIPA
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