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Prólogo: O surgimento de um ícone, 1883-1920

Karl Marx fi cou conhecido no mundo inteiro como o notório revolucionário 
que, em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores, tinha defendido a 
Comuna de Paris em 1871. Em consequência dessa notoriedade, prestou-se uma 
atenção cada vez maior à sua obra como teórico do socialismo e do comunismo. 
A publicação de O capital em 1867, primeiro em alemão e subsequentemente em 
russo, francês, italiano e inglês, fez de Marx o mais destacado teórico do socialis-
mo de sua época, e criou grupos de seguidores na Europa e na América do Norte. 
O conhecimento de suas ideias foi difundido em particular por seu amigo íntimo 
e estreito colaborador Friedrich Engels, que afi rmava que graças à obra de Marx 
o socialismo não era mais apenas uma “utopia”. Era uma “ciência”. O capital 
anunciava o colapso iminente do modo de produção da época e sua substituição 
pela sociedade socialista ou comunista do futuro.

A Revolução Russa de 1917 e uma série de outras revoluções tentadas na 
Europa central na esteira da Primeira Guerra Mundial foram todas atribuídas aos 
ensinamentos de Marx. Essas, por sua vez, foram seguidas, no período do entre-
guerras, pelo crescimento de partidos comunistas ao estilo soviético, que depois 
da Segunda Guerra Mundial fi caram em posição favorável para assumir o contro-
le de Estados em boa parte da Europa oriental. Na Ásia, movimentos locais de li-
bertação nacional, formados na resistência ao imperialismo e ao colonialismo, 
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empreenderam revoluções comunistas na China e no Vietnã, também em nome 
do “marxismo”. Nos anos 1960, movimentos inspirados pelo comunismo ou pelo 
socialismo revolucionário também tinham se espalhado pela América Latina e 
foram bem-sucedidos em Cuba. Na África do Sul, o comunismo ajudou a inspirar 
a primeira resistência duradoura ao apartheid e movimentos para acabar com a 
dominação colonial branca em todo o resto da África.

No rescaldo de 1917 e da difusão global do comunismo de estilo soviético, 
Marx foi celebrado como épico fundador e legislador do comunismo, numa mito-
logia de proporções monumentais. Foi venerado como o fundador da ciência da 
história — o “materialismo histórico” — e, junto com o amigo Engels, como ar-
quiteto da fi losofi a científi ca correspondente — o “materialismo dialético”. Em 
países comunistas, imensas estátuas foram erguidas em incontáveis praças públi-
cas, ao mesmo tempo que edições populares das suas obras ultrapassavam as da 
Bíblia. Essa é a conhecida história do comunismo do século XX e do desenvolvi-
mento da Guerra Fria. Como era de esperar, ela tem sido identifi cada com a apa-
rição dos Estados “totalitários”, nos quais a promulgação de uma forma ofi cial-
mente prescrita de “marxismo” era acompanhada de expurgos, julgamentos 
fraudados e um vigilante controle de todos os meios de comunicação.

Mais surpreendente é o fato de que a mitologia em torno de Marx não foi in-
ventada pelo regime soviético. Já tinha começado a ser construída na época da 
morte de Marx, em 1883, desenvolvendo-se com força total nos trinta anos seguin-
tes. A invenção do que viria a ser conhecido como “marxismo” foi inicialmente, em 
grande parte, criação de Engels em seus livros e panfl etos, a começar por Anti-Dühr-
ing em 1878. Foi preparado pelos líderes do Partido Social-Democrata na Alemanha, 
particularmente August Bebel, Karl Kautsky, Eduard Bernstein e Franz Mehring. O 
Partido Social-Democrata da Alemanha, nos anos anteriores a 1914, era o maior 
partido socialista do mundo e exercia infl uência preponderante no desenvolvimen-
to do socialismo em outros países. Em parte por convicção, mas principalmente 
para fortalecer a autoridade do partido, seus líderes julgaram oportuno proteger e 
promover a reputação de Marx como fundador revolucionário de uma ciência da 
história. Na Rússia, o “marxismo”, como fi losofi a e como movimento político, foi 
vigorosamente promovido nas décadas de 1880 e 1890 por Georgi Plekhanov e, 
subsequentemente, por Lênin. Em outros países, do Império Austro-Húngaro à 
Espanha e à Itália, o “marxismo” oferecia uma poderosa alternativa ao nacionalis-
mo, ao republicanismo ou ao anarquismo. Mesmo em países onde a força de um 
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radicalismo ou socialismo autóctone tinha raízes muito mais profundas, como na 
Grã-Bretanha e na França, O capital de Marx conquistou o apoio de pequenos agru-
pamentos e de destacados intelectuais.

Os líderes social-democratas da Alemanha tinham plena consciência da vul-
nerabilidade da imagem de Marx e sua teoria. Eles eram os guardiães designados 
dos documentos de Marx e Engels e discutiam entre si como lidar com o hiato, 
por vezes constrangedor, entre imagem e realidade. Acreditavam que a admissão 
de falhas de Marx, fossem políticas ou pessoais, enfraqueceria o apoio de mem-
bros comuns do partido, muitos dos quais eram sustentados pela ideia de que a 
morte iminente do capitalismo tinha sido provada defi nitivamente num livro es-
crito por um grande fi lósofo. Era essencial também não dar ao governo imperial 
da Alemanha guilhermina uma oportunidade de atacar as credenciais do Partido 
Social-Democrata desacreditando a obra do seu pensador e fundador. Boa parte 
da imagem vigente sobre o caráter pessoal, o discernimento político e as realiza-
ções teóricas de Marx foi fundada na necessidade de proteger o seu legado.

O custo dessa atitude foi uma infl ação crescente da reputação de Marx. Ale-
gações cada vez mais amplas eram feitas sobre a escala e o signifi cado das realiza-
ções de Marx, ao mesmo tempo que as áreas nas quais seus escritos ou atividades 
não tinham alcançado esses requisitos míticos eram falsamente interpretadas ou 
omitidas. Marx foi promovido como o fi lósofo que realizou nas ciências humanas 
tanto quanto Darwin tinha realizado nas ciências naturais. Esse paralelo inventa-
do reforçava a alegação de que o Partido Social-Democrata encarnava a ciência do 
socialismo. Da mesma forma, com base no então ainda inédito terceiro volume 
d’O capital, sustentava-se também que a teoria de Marx propunha como certa a 
queda do capitalismo. Entre os anos 1890 e 1930, a questão do momento exato 
em que o capitalismo entraria em colapso foi tópico de prolongado debate. Co-
nhecida como Zusammenbruchstheorie (teoria do colapso), a ideia era que o capita-
lismo chegaria ao fi m, não tanto como consequência da revolta dos operários, 
mas porque, na ausência de novos mercados para explorar, o sistema atingiria um 
ponto de colapso terminal.

Como resultado das expectativas criadas sobre o conteúdo do terceiro volu-
me, sua publicação em 1894 produziu considerável desapontamento. Foi alvo da 
crítica fundamental do economista austríaco Eugen von Böhm-Bawerk, por sua 
incapacidade de produzir uma teoria satisfatória sobre a relação entre valores e 
preços.1 Mais imediatamente, também provocou o ataque de Eduard Bernstein à 
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Zusammenbruchstheorie. A teoria baseava-se na polarização entre as classes, supos-
tamente cada vez mais aguda, e na distância cada vez maior entre riqueza e pobre-
za. Mas o material empírico não confi rmava essa afi rmação. O ataque de Bern-
stein à teoria foi visto como particularmente danoso, pois o autor era um dos 
testamenteiros literários dos documentos de Marx e Engels. Engels concluiu o 
prefácio do terceiro volume em 4 de outubro de 1894. Morreu em 5 de agosto de 
1895. Kautsky, o editor de Die Neue Zeit, principal jornal teórico do partido, gostou 
do debate e publicou os oito artigos críticos de Bernstein. Mas Bebel, o líder do 
partido, estava assustado e tinha esperança de que Bernstein deixasse o partido. 
As críticas de Bernstein foram debatidas em sucessivos Congressos do Partido 
Social-Democrata em 1898 e 1899, mas acabaram condenadas como “revisionis-
mo”. A partir de então, a opinião de Bernstein foi classifi cada como heresia, dis-
tinta do “marxismo ortodoxo”.2

Desde o início, o que veio a ser chamado de “marxismo” foi construído a 
partir de uma visão resolutamente seletiva daquilo que era para ser considerado 
teoria, não apenas em relação a possíveis hereges, mas também em relação ao 
próprio Marx. O Marx celebrado na década de 1890 e além era o teórico da uni-
versalidade do capitalismo e seu inevitável colapso global.

Líderes social-democratas também tiveram que decidir o que deveria ser 
dito sobre o caráter pessoal de Marx. Em 1905, Franz Mehring, o primeiro biógra-
fo de Marx, escreveu para Karl Kautsky que seria impossível publicar a correspon-
dência entre Marx e Engels sem que sofresse alguma censura. Mehring declarou 
que se a correspondência aparecesse na íntegra, todos os esforços dos vinte anos 
anteriores para preservar a reputação literária de Marx teriam sido inúteis. A cor-
respondência estava repleta de referências insultuosas a destacados sociais-demo-
cratas. Também continha comentários racistas sobre várias fi guras, como o pri-
meiro líder social-democrata, Ferdinand Lassalle. Por isso, em 1913, o líder do 
partido, August Bebel, junto com Bernstein, fi nalmente publicou uma coleção de 
quatro volumes de cartas, censuradas como Mehring queria. Como escreveu Be-
bel para Kautsky: “A propósito, quero lhe dizer — mas por favor não toque abso-
lutamente nesse assunto — que algumas cartas não foram publicadas, antes de 
tudo, porque eram fortes demais para nós. Os dois velhos tinham, àquela altura, 
um jeito de escrever cartas que não consigo aceitar”.3 As cartas foram fi nalmente 
publicadas numa edição sem censura, por David Riazanov, entre 1929 e 1931.

O que esse relato revela é que, pelo fi m do século XIX, havia importantes 
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diferenças entre o verdadeiro Marx — quem era ele, como se comportava, em 
que acreditava, em que pensava — e as formas como ele veio a ser representado 
no discurso político. A fi gura que emergiu era a de um patriarca e legislador 
barbudo, severo e ameaçador, um pensador de implacável consistência, com 
uma imperiosa visão do futuro. Esse era o Marx tal como o século XX — bastan-
te equivocadamente — o veria. A imagem foi brilhantemente enunciada por 
Isaiah Berlin em um texto de 1939: a crença de Marx em sua própria visão si-
nótica era “daquele tipo ilimitado, absoluto, que encerra todas as questões e 
dissolve todas as difi culdades”; “seu sistema intelectual era fechado, tudo que 
entrava tinha que estar de acordo com um padrão preestabelecido, mas funda-
mentado na observação e na experiência”.4

O objetivo deste livro é restituir Marx ao seu ambiente no século XIX, antes 
de qualquer elaboração póstuma de seu caráter e de suas realizações. Karl, como 
o chamaremos a partir de agora, nasceu num mundo que ainda se recuperava da 
Revolução Francesa, do governo napoleônico da Renânia, da iniciada mas rapida-
mente abortada emancipação dos judeus, e da sufocante atmosfera do absolutis-
mo prussiano. Era também um mundo onde havia saídas, ainda que na maior 
parte apenas na imaginação. Havia a beleza da pólis grega, a inspiração dos poetas 
e dramaturgos de Weimar, o poder da fi losofi a alemã e as maravilhas do amor 
romântico. Mas Karl não foi apenas produto da cultura na qual nasceu. Desde o 
início estava determinado a deixar sua marca no mundo.
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1. Pais e fi lhos: as ambiguidades de se tornar 
prussiano

Três anos depois da Batalha de Waterloo, Karl Marx nasceu na Renânia, em 
5 de maio de 1818. Por toda parte à sua volta, havia sinais da tentativa de recons-
truir a Europa após trinta anos de destruição e transformação provocados pela 
Revolução Francesa e pelas Guerras Napoleônicas, e em nenhum lugar isso era 
mais evidente do que na própria Renânia. Situada entre a França e a Confederação 
Alemã, a população da Renânia era majoritariamente católica — cerca de 1,5 mi-
lhão entre os 2 milhões de almas. Antes de 1789, tinha sido dominada por três 
principados-bispados — Colônia, Mainz e Trier — que haviam tido o antigo privi-
légio, juntamente com quatro príncipes-eleitores seculares, de eleger o imperador 
do Sacro Império Romano. Entretanto, durante a Revolução Francesa e as Guer-
ras Napoleônicas, não só os exércitos em luta atravessaram e reatravessaram esse 
“corredor de monges” (como os habitantes locais o chamavam), como também 
os Estados que comandavam esses exércitos redefi niram toda a área: primeiro 
como parte da França revolucionária em 1794, e depois de 1815 como parte do 
reino protestante da Prússia. O Sacro Império Romano, que existia desde o ano 
800 d.C., tinha sido abolido por Napoleão em 1806, e os aliados vitoriosos reuni-
dos em Viena em 1815 não fi zeram nenhuma tentativa para restaurá-lo.

A escala dessas guerras precisa ser rememorada. Estima-se que vitimaram 5 
milhões de europeus, número igual, em proporção, ao dos mortos na Primeira 
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Guerra Mundial. A escala da própria guerra era totalmente nova. No século XVIII, 
os exércitos contavam-se às dezenas de milhares; em contraste, o exército que 
Napoleão comandou na invasão da Rússia em 1812 totalizava 650 mil soldados. O 
impacto da guerra na sociedade também foi alterado. As guerras do século XVIII 
tinham sido travadas basicamente por mercenários, mas, como consequência da 
Revolução Francesa, formaram-se “exércitos nacionais”, primeiro na França e em 
seguida na Prússia. Uma nova ideia de “serviço militar” surgiu, e com ela a prática 
do alistamento. Comparativamente, a Renânia teve sorte, evitando as devastações 
da guerra, pois as grandes batalhas foram travadas em outros lugares. No entan-
to, como parte do império de Napoleão, não conseguiu escapar do alistamento 
militar. Entre 1800 e 1814, a Renânia contribuiu com 80 mil soldados (ou um em 
cada vinte habitantes) para os 2 milhões mobilizados na França. Metade desse 
imenso número jamais voltou.1 

Karl Marx nasceu em Trier, centro da região vinícola do vale do Mosela, no 
sudoeste da Renânia. Como centro de uma região puramente agrícola — à exce-
ção de alguma fabricação de ferro no Eifel —, os êxitos e fracassos de Trier esta-
vam estreitamente ligados à uva e à madeira. Vinhedos e bosques ocupavam as 
encostas que subiam do rio, e para além deles havia as fl orestas da região pobre de 
Hunsrück ao sul e o Eifel ao norte. Fundada como Augusta Treverorum no ano 
16 a.C., e reivindicando o título de cidade mais antiga da Alemanha, Trier foi a 
capital da província romana da Gália Bélgica. Em dado momento o principal 
centro da Gália, a cidade romana deve ter abrigado uma população de até 80 mil 
pessoas. Depois de um declínio em importância administrativa no início da Idade 
Média, durante o século XII o arcebispo de Trier tornou-se príncipe-eleitor do Im-
pério, e a cidade desfrutou outro período de prosperidade durante os últimos 
tempos medievais. Mas em 1802, de acordo com estatísticas ofi ciais, a população 
de Trèves (como os ocupantes franceses a rebatizaram) era de apenas 8846, e 
despencou para 7887 com a retirada dos soldados e ofi ciais franceses em 1814. De-
pois disso, a população voltou a crescer, e em 1819 totalizava 11432 habitantes.2

O pai de Marx, Heinrich, nasceu em 1777 na contestada cidade fronteiriça de 
Saarlouis, terceiro fi lho de Meier Halevi Marx, o rabino da comunidade judaica da 
cidade. Em 1788, Meier Halevi mudou-se para servir como rabino em Trier, onde 
permaneceu até a morte, em 1804. O irmão mais velho de Heinrich, Samuel, su-
cedeu ao pai e continuou no cargo até morrer, em 1827, enquanto Heinrich se 
tornou advogado. Bem-sucedido na profi ssão, em 1832 foi agraciado com a posi-
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ção de Justizrat (o equivalente a jurisconsulto). Amplamente reconhecido como 
distinto jurista renano, Heinrich morreu em 10 de maio de 1838. A mãe de Karl, 
Henriette, nasceu em 1788 numa família judaica em Nimega, Holanda, onde o 
pai era descrito como comerciante, cambista e coletor de fundos de loteria. Em 
1814, ela casou com Heinrich, a quem provavelmente tinha sido apresentada por 
conhecidos da família em Amsterdam. Deu a Heinrich nove fi lhos e morreu em 
30 de novembro de 1863.3 Num momento qualquer entre 1816 e 1819, Heinrich 
foi batizado na Igreja cristã evangélica da Prússia. Os fi lhos também foram batiza-
dos por volta de 1824, seguidos por Henriette em 1825.

1. revolução, império e os judeus da renânia

O drama histórico que assomava por trás desses simples dados biográfi cos 
era o da Revolução Francesa, que resultou na tomada da Renânia pelos franceses, 
nas reformas do Império Napoleônico e, em 1815, na aquisição da Renânia pela 
Prússia, acontecimentos esses que transformaram radicalmente o destino da fa-
mília Marx. Heirich jamais teria se tornado advogado, não fosse pelos efeitos da 
Revolução. Jamais conseguiria licença para exercer a advocacia, não fosse pelas 
iniciativas educacionais de Napoleão, e não poderia ter continuado como advoga-
do se não se adaptasse à política prussiana cada vez mais restritiva com relação aos 
judeus depois de 1815.

Esses acontecimentos de suma importância muito contribuíram para in-
fl uenciar a concepção de mundo do jovem Karl, suas relações com os pais e sua 
atitude geralmente negativa para com o passado judaico da família. A longa som-
bra projetada por esses acontecimentos é explicada pelas enormes esperanças 
despertadas pelos primeiros anos da Revolução, entre 1789 e 1791: a promessa de 
governo representativo, de liberdade religiosa, de liberdade de expressão e de 
igualdade perante a lei, tudo isso expresso na linguagem universal dos “direitos 
do homem”. Esse sonho tinha sido um ponto decisivo e crucial para a geração de 
Heinrich Marx. Mas é igualmente importante lembrar os acontecimentos poste-
riores, de 1792-4, que produziram a dramática substituição da desacreditada mo-
narquia francesa e o estabelecimento de uma república, forma política anterior-
mente considerada impossível em grandes, velhos e populosos Estados europeus. 
A recém-constituída república tinha se defendido com êxito do resto da Europa 
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com a ajuda de um exército de cidadãos, uma Constituição democrática e até mes-
mo uma religião civil para embasar sua visão de um novo mundo. Mas também ti-
nha engendrado o Terror, falência quase total, e a queda do jacobinismo radical. 
Para os radicais da geração de Karl, 1792 era mais importante do que 1789. A Repú-
blica Jacobina serviu ao mesmo tempo como fonte de inspiração e ponto de partida 
de qualquer tentativa para explicar o naufrágio fi nal da Revolução. Essa tensão entre 
a concepção liberal e a concepção republicana da Revolução dominaria a linguagem 
de agrupamentos renanos de oposição até as revoluções de 1848.

As mudanças trazidas pela Revolução foram de suma importância. O gover-
no da França antes de 1789 era organizado com base num sistema de estados hie-
rarquicamente concebido, a partir da suposta distinção entre os que rezavam, os 
que lutavam e os que trabalhavam. Na Revolução, uma nova nação foi construída. 
Em sua nova Constituição, os que trabalhavam — o “terceiro estado” — torna-
ram-se a própria nação. Os privilégios e a existência separada dos outros estados, 
a aristocracia e o clero, foram abolidos. Além disso, na noite de 4 de agosto de 
1789, na cidade e no campo, privilégios e poderes feudais foram revogados. A 
servidão foi abolida e os camponeses foram habilitados a adquirir a posse da terra 
que cultivavam, fosse de imediato ou mediante pagamento de modestas comis-
sões de resgate. Finalmente, com a transformação dos Estados Gerais na Assem-
bleia Nacional, a nação refundada agora se apoiava numa nova e secular fonte de 
legitimidade política: a soberania do povo.

No entanto, seria um erro supor que os acontecimentos da Revolução te-
nham sido o resultado de um programa revolucionário aparentemente bem defi -
nido. Só em retrospecto ela poderia ser vista dessa maneira. O processo foi consi-
deravelmente mais ambíguo e confuso.

No início da Revolução, “a maioria esmagadora dos deputados estava con-
vencida de que todas as reformas tinham de ser realizadas sob os auspícios da 
monarquia, em estreita colaboração com um rei a quem continuavam demons-
trando forte devoção fi lial”. Os deputados insistiam numa “visão de retorno a um 
passado idealizado, de um processo de reforma no qual o precedente histórico 
continuava a ter considerável importância”. “Mas de alguma forma, no período 
de seis semanas de reuniões extraordinariamente intensas” no verão de 1789, es-
ses delegados chegaram a “uma posição que só poderia ser chamada de revolucio-
nária”, um “novo conceito de soberania nacional, fundamentalmente democráti-
co em suas implicações”.4
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No começo, parecia mais provável que a Assembleia adotasse a monarquia 
histórica, temperada com um equilíbrio de poderes, que tinha sido proposta por 
seu Comitê Constitucional e seu respeitado presidente, Jean-Joseph Mounier. Mas 
em vez disso adotou uma Constituição radicalmente nova, baseada na soberania 
nacional e numa assembleia legislativa unitária, uma proposta mais dentro do 
espírito de Rousseau. À Coroa, agora efetivamente defi nida como uma autorida-
de executiva subordinada, foi dado apenas um poder temporário de veto suspen-
sivo, e este foi mais restringido ainda por um recurso ao povo como o tribunal de 
apelação defi nitivo. Esse sistema, como comentou o líder girondino Brissot, só 
poderia ser posto em funcionamento por um “rei revolucionário”.5

Muitos representantes não sabiam dizer se a Assembleia Nacional estava 
tentando reformar um sistema existente ou estabelecer um inteiramente novo. O 
resultado, como era de esperar, foi incoerente, uma combinação totalmente ins-
tável e praticamente insustentável do princípio da soberania inalienável da vonta-
de geral, baseado em Rousseau, com o princípio categoricamente antirrousseau-
niano de uma assembleia representativa. 

Parte do motivo da confusão de objetivos era a fraqueza de um Executivo 
fi nanceiramente falido, impotente para evitar a adoção de uma linguagem de 
proposições universais, a exemplo do que fi zeram os norte-americanos em 1776. 
Vários membros da Assembleia avisaram do perigo de adotar essa linguagem. O 
argumento de Champion de Cicé, bispo de Bordeaux, era característico: “Não 
devemos nos preocupar com os direitos naturais fi xados no berço de pessoas 
imaturas, mas com direitos civis, a lei positiva de um grande povo que está unido 
pelos últimos quinze séculos. […] Abandonemos o homem natural para nos preo-
cuparmos com o quinhão do homem civilizado”. Outro moderado, Pierre-Victor 
Malouet, chamou a atenção para os riscos evidentes de adotar essa abordagem. 
Diferentemente da América, uma sociedade, afi rmou ele, já “preparada para a 
democracia” e “inteiramente composta de proprietários”, na França, “anunciar 
de maneira absoluta para homens sofredores, destituídos de conhecimentos e de 
meios, que eles são iguais em direitos aos mais poderosos e afortunados” poderia 
“destruir os vínculos necessários” e “incitar a ruptura universal”.6

À medida que a Revolução avançava, essa linguagem de direitos universais 
adquiria uma qualidade cada vez mais coercitiva. Em parte, isso pode ser atribuí-
do à radicalização da Revolução em face da crescente hostilidade da Igreja católi-
ca, da resistência e tentativa de fuga do rei, da guerra civil da Vendeia e da deter-
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minação cada vez maior das potências europeias de combater o que Burke 
chamou de “doutrina armada” da Revolução. Nesse estado de emergência, no 
lugar da religion royale do Antigo Regime, foi concebida uma nova forma do sagra-
do, e ele estava localizado na nação. Velhas estruturas eclesiásticas foram desman-
teladas, e as bases sagradas da realeza foram removidas, até mesmo o cristianismo. 
A pressão para fundir autoridade política e religiosa, agora sob auspícios republi-
canos, ganhou intensidade. Esse processo culminou brevemente na fundação, no 
verão de 1794, do “Culto do Ser Supremo”, de Robespierre, uma religião civil re-
publicana nos moldes originalmente esboçados em Do contrato social de Rousseau.

As diferenças entre o que passaria a ser chamado de “liberalismo” e “republi-
canismo” só começaram a aparecer durante a escalada de confl itos, mas a separa-
ção entre intenção original e resultado político estava presente desde o início. Pois 
já em 1789 a utilização pela Assembleia Nacional de uma linguagem de direitos 
naturais e soberania popular gerou efeitos que pouco correspondiam às aspira-
ções declaradas originalmente. O que prevalecia mesmo nesses debates era uma 
linguagem de vontade política, mais do que de razão social, de soberania absolu-
ta, mais do que de governo limitado pelos direitos do homem — linguagem essa 
que poderia também justifi car o Terror.7

Essa tensão entre as visões liberal e republicana da Revolução fi cou particu-
larmente clara no caso da emancipação judaica. De acordo com a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, os homens nascem livres e permane-
cem livres e iguais em direitos. Além disso, nenhuma pessoa deveria ser persegui-
da em razão de suas opiniões, mesmo as religiosas, desde que a manifestação 
dessas opiniões não perturbasse a “ordem pública estabelecida por lei”. Com base 
nisso, a Assembleia Constituinte garantiu aos judeus cidadania francesa e todos os 
direitos correspondentes em 27 de setembro de 1791.

Antes de 1789, os pensadores mais simpáticos aos judeus tinham sido pro-
testantes exilados na Holanda, como os que viviam em volta de Pierre Bayle e 
Jacques Basnage, ou livres-pensadores na Inglaterra, como John Toland, que rei-
vindicavam liberdade de crença para todas as religiões. Montesquieu tinha igual-
mente pregado a tolerância em nome da razão, mas também como uma medida 
de raison d’état, destinada a assegurar que as atividades mercantis judaicas fossem 
totalmente empregadas no serviço do Estado. As atitudes católicas manifestadas 
por Bossuet e Fleury eram negativas por razões teológicas. Era verdade que os 
judeus serviram como testemunha da Glória de Deus e faziam parte da história 

Karl Marx 4a prova com sangria.indd   32Karl Marx 4a prova com sangria.indd   32 26/10/17    16:3126/10/17    16:31



33

tradicional da Igreja; precisavam, portanto, ser protegidos. Mas foram também 
testemunhas da ira de Deus; precisavam, portanto, ser mantidos em situação hu-
milhante ou convertidos. Os mais negativos com relação aos judeus, no entanto, 
não eram crentes cristãos, mas os que pertenciam a uma corrente de opinião 
existente entre os philosophes, especialmente Voltaire, para quem os judeus com-
binavam “a avareza mais sórdida” com “a superstição mais detestável”. Essas 
opiniões eram compartilhadas, em maior ou menor grau, por outros fi lósofos 
importantes, como Diderot, Jaucourt e D’Holbach.8

Em 1789, os Cahiers de doléances — os cadernos de declarações de agravo, 
compiladas por todas as localidades e enviadas a Paris — revelaram fontes mais 
triviais de sentimento antijudaico, especialmente na Alsácia e nas províncias 
orientais bordejando a Renânia. Ali, disputas religiosas eram menos frequentes 
do que queixas econômicas relativas à associação dos judeus com a usura. Esses 
ressentimentos tinham uma base real em pressões demográfi cas e econômicas 
exercidas sobre os trabalhadores rurais, que sofriam com a subdivisão de terras 
arrendadas, a escassez de moedas e a falta de linhas de crédito; e eles se enfurece-
ram em julho de 1789, mais ou menos na época do Grande Medo. Os camponeses 
rebelaram-se não apenas contra os senhores, mas também contra os judeus, cen-
tenas dos quais tiveram que fugir da Renânia para a Basileia ou para Mulhouse. 
Isso explica, em parte, por que a igualdade de direitos foi concedida pela Assem-
bleia Nacional a protestantes e a atores de teatro em 24 de dezembro de 1789 e à 
comunidade judaica sefardita de Bordeaux (“os portugueses”) em janeiro de 1790, 
mas não aos judeus das províncias orientais antes de setembro de 1791, e talvez 
apenas porque o clima político mudou após a tentativa do rei de fugir para Varen-
nes em junho.

Em 1792-3, exércitos franceses tomaram o sul da Renânia e estabeleceram 
uma república jacobina no eleitorado religioso de Mainz, conjunto ao de Trier; 
em 1794, tomaram toda a margem esquerda do Reno (supostamente a verdadeira 
divisa da Gália romana e um objetivo preexistente de expansão francesa adotado 
pelo revolucionário Danton) e ali permaneceram até a queda de Napoleão em 
1815. A Renânia tornara-se parte da República Francesa, e subsequentemente do 
Primeiro Império. A doutrina dos direitos universais tinha, portanto, que ser 
posta em prática ali.

A situação da população de 22 mil judeus na majoritariamente católica Renâ-
nia variava signifi cativamente de um território para outro. Em Colônia, por 
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exemplo, os judeus tinham fi cado excluídos da cidade desde a sua expulsão em 
1424; em Bonn, os judeus desfrutavam de tolerância, mas os protestantes não; em 
Aachen, até mesmo os protestantes eram obrigados a realizar seus cultos religio-
sos fora dos portões da cidade; em Mainz, de outro lado, judeus e cristãos tinham 
os mesmos direitos — judeus podiam frequentar escolas cristãs, e a partir de 1786 
protestantes e judeus tinham permissão para se formar na universidade local. Em 
Trier, os judeus viveram uma história particularmente acidentada. Atacados na 
época da Primeira Cruzada em 1096 e novamente no período da Peste Negra (1347-
-53), em geral eles haviam prosperado nesse intervalo de dois séculos e meio. Depois 
de excluídos da cidade pela maior parte do século XV e outra vez no fi nal do XVI, o 
último grande assalto à sua propriedade tinha ocorrido em 1675. No século XVIII, os 
antagonismos pareciam ter diminuído. Os judeus eram tratados com maior tolerân-
cia e recebiam tratamento mais favorável, como parte de um movimento de Ilumi-
nismo católico, que insistia em maior igualdade para minorias religiosas. Até certo 
ponto, reformadores católicos, especialmente os “febronianos” em Trier, agiam por 
princípio. Mas receavam também acabar fi cando aquém de áreas da Alemanha 
protestante, onde uma combinação de Iluminismo e a economia da raison d’état ti-
nham ocasionado um aumento constante da prosperidade.9

No entanto, os judeus não eram tratados como súditos iguais desses vários 
principados, episcopados e cidades-Estados, mas — em comum com outros luga-
res — como membros de uma “nação” separada, exterior aos Estados envolvidos. 
Ficavam, portanto, restringidos a certos bairros das cidades, excluídos de muitas 
profi ssões e submetidos a um tributo discriminatório, justifi cado como uma for-
ma de dinheiro pago em troca de proteção, que era arrecadado na comunidade 
judaica local como um todo e dividido em partes iguais entre eles.

Apesar da ambivalência de atitudes para com os judeus, uma ponte entre o 
universalismo e a emancipação judaica já tinha sido estabelecida às vésperas da 
Revolução. No entanto, a posição desenvolvida correspondia a menos do que 
uma plena e incondicional posse de direitos iguais. Na França, fosse formulada 
por católicos de mentalidade reformadora, como o abade Grégoire, fosse por 
membros do “Partido Patriota” ou por simpatizantes do Iluminismo, a forma 
adquirida pela discussão continuava explícita ou implicitamente condicional. 
Alegava-se que conceder direitos iguais ajudaria “a regeneração” dos judeus, sig-
nifi cando sua acelerada assimilação pela comunidade “nacional” e seu efetivo de-
saparecimento dentro de poucas gerações.
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Os termos do debate tinham aparecido pela primeira vez na Alemanha, 
onde a partição da Polônia com seus 750 mil judeus entre a Rússia, a Áustria e a 
Prússia tinha levantado questões inesperadas sobre como esses novos súditos 
deveriam ser tratados.10 Na Áustria, isso precipitou o Decreto de Emancipação, 
de José II, em 1781. Na Prússia, onde uma pequena população judaica tinha do-
brado de tamanho e um crescente sentimento antijudaico na Alsácia provocava 
ansiedade, essa nova situação produziu, naquele mesmo ano, o primeiro argu-
mento sustentado não judaico a favor da emancipação, de autoria de Christian 
Dohm, professor de história e amigo de Moses Mendelssohn, o grande expoen-
te do Iluminismo judaico. Dohm era um representante da religião natural e re-
jeitava todas as crenças “positivas”. Boa parte da hipótese que propôs em Über 
die bürgerliche Verbesserung der Juden [Da melhoria cívica dos judeus] baseava-se 
na capacidade de os judeus se tornarem membros mais satisfeitos e úteis da so-
ciedade, uma vez fi nda a opressão, “tão indigna da nossa época”, que os havia 
corrompido. O fi m da discriminação legal, supunha ele, levaria à assimilação 
dos judeus pela sociedade gentia e ao desaparecimento gradual de uma identi-
dade judaica específi ca. Em lugar de suas “opiniões religiosas com forte senti-
mento de clã”, eles seriam inspirados pelo patriotismo e pelo amor ao Estado. 
Isso ocorreria como parte de uma transformação mais ampla da sociedade, que 
deixaria de ser uma hierarquia de Estados para se transformar numa estrutura 
social baseada no mérito.11

Esse livro foi rapidamente traduzido e publicado na França, onde teve im-
pacto instantâneo. Em 1787, inspirou uma competição de ensaios em Metz: 
“Existem meios de tornar os judeus da França mais satisfeitos e úteis?”. A resposta 
mais famosa veio do abade Grégoire. Como Dohm, Grégoire defendia a elimina-
ção dos obstáculos civis e políticos aos judeus, não tanto para aumentar a sua 
utilidade, mas para obter sua “regeneração”. Grégoire foi o primeiro sacerdote 
católico a escrever com simpatia sobre a difícil situação dos judeus, mas também 
recorreu extravagantemente a uma eclética variedade de fontes para explicar a 
sua “corrupção”. Não só Deus tinha castigado os judeus dispersando-os pelo 
mundo, mas Grégoire também concordava com Johann Kaspar Lavater, o clérigo 
suíço e muito estimado inventor da “ciência” da “fi siognomonia”, na crença de 
que sua degeneração moral podia ser detectada nas características faciais.12

Depois de iniciada a Revolução, Grégoire tornou-se um dos paladinos da 
nova Igreja Constitucional estabelecida pela Assembleia Nacional para corrigir os 
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abusos da Igreja católica durante o Antigo Regime. Com o advento dessa nova 
igreja e dessa nova sociedade, acreditava ele, os judeus asquenazes seriam dissol-
vidos dentro da nação. Além disso, o argumento da “regeneração” dos judeus 
agora era expresso em termos universais. Pois todos os grupos no Antigo Regime 
haviam sido corrompidos, em maior ou menor grau, antes de 1789. Grégoire não 
tinha dúvida de que a nova nação precisava ter um caráter unifi cado, e portanto 
todos agora seriam obrigados a transformar seus costumes e valores. Em particu-
lar, uma nova homogeneidade seria alcançada mediante casamentos mistos. Fora 
os judeus, Grégoire dedicava atenção especial à transformação de pessoas da zona 
rural, de negros livres e, sua bête noire particular, dos falantes de patoá.

Até que ponto o quinhão da família Marx mudou nos dez anos seguintes ao 
Decreto de Emancipação de 1791?13 As provas são apenas indiretas e sugerem 
poucas melhorias signifi cativas na situação dos judeus na Renânia. Uma maior li-
berdade de residência tornou-se possível, bem como alguma ampliação das op-
ções abertas aos artesãos. Mas agora havia uma hostilidade jacobina contra todas 
as formas preexistentes de culto, culminando no fechamento de todas as igrejas e 
sinagogas entre setembro de 1793 e fevereiro de 1795, ou na sua transformação 
em Templos da Razão. O restabelecimento de congregações no traumático res-
caldo desses acontecimentos costumava ser difícil, uma vez que muitos agora es-
tavam mais satisfeitos com seu novo status secular, como cidadãos iguais, e se re-
cusavam a continuar dando a antiga contribuição para o apoio comunitário. O 
acantonamento das tropas de ocupação francesas e a requisição de provisões para 
os militares também eram problemas. Na vizinha Alsácia, os anos severos do regi-
me termidoriano francês (1795-9) provocaram uma nova onda de ira contra a 
usura. Apesar de fi nancistas cristãos também estarem envolvidos, os judeus eram 
o alvo principal da animosidade camponesa.14

Mudanças muito mais dramáticas na vida dos judeus da Renânia ocorre-
ram sob o domínio de Napoleão. Na década de 1790, os jacobinos tinham ado-
tado, de modo geral, uma atitude exploradora para com a população local. Ti-
nham fechado as quatro universidades da Renânia — Bonn, Colônia, Trier e 
Mainz — e rebocado tesouros artísticos locais para Paris. Napoleão, diferente-
mente, estava decidido a cortejar a colaboração das elites locais. Aboliu o calen-
dário revolucionário e apoiou costumes e feriados consensuais locais (incluindo 
o Dia de São Napoleão, claro). Apesar de ter pouca paciência com as humanida-
des e os cursos tradicionais das universidades, era um entusiasmado defensor 

Karl Marx 4a prova com sangria.indd   36Karl Marx 4a prova com sangria.indd   36 26/10/17    16:3126/10/17    16:31



37

das disciplinas de formação profi ssional. Fora as ciências aplicadas, ele se inte-
ressava particularmente em promover a jurisprudência como meio de apoiar 
seu recém-construído e defi nitivo código legal, o Código Napoleônico. Tratava-
-se de um projeto digno do fundador de um segundo Império Romano e seu 
novo Justiniano. Numa visita ofi cial à Renânia em 1804, ele esteve brevemente 
em Trier, onde ordenou que a magnífi ca Porta Nigra romana fi casse livre da 
barafunda de edifícios medievais que a cercavam e decretou a fundação de uma 
nova Escola de Direito em Koblenz.15

Em 1801, basicamente para pacifi car a área francesa ocidental da Vendeia, o 
coração da resistência monárquica e eclesiástica à república secular, Napoleão fez 
também uma concordata com o papa. Tendo removido as objeções católicas ao 
seu governo, ele tomou medidas subsequentes destinadas a estender uniformida-
de administrativa a outras confi ssões, principalmente a protestantes e judeus. Sua 
justifi cativa era que “o povo precisa ter uma religião”, e “essa religião deve estar 
sob controle do governo”. “Minha política”, declarou ele, “é governar os homens 
como a maioria deseja ser governada. É dessa maneira, acredito, que se reconhece 
a soberania do povo. Se governasse um povo de judeus, eu reconstruiria o Templo 
de Salomão.”16

Napoleão parece ter tido uma antipatia instintiva pelos judeus, alimentada 
em parte pela sua criação católica, em parte pela leitura de Voltaire. “Os judeus 
são um povo vil”, “covarde porém cruel”, escreveu em suas Memórias de Santa 
Helena.17 Mas ao mesmo tempo também estava decidido a aliviar a tensão endê-
mica sobre as novas províncias orientais do Império, em particular acelerando o 
processo de “regeneração” dos judeus. Apesar da sua antipatia, ele muito fez 
para regularizar a situação de cidadãos judeus e ampliar suas oportunidades 
profi ssionais.

Em 9 de fevereiro de 1807, junto com outros 71 rabinos e destacados judeus 
laicos, Samuel Marx, o rabino de Trier — irmão de Heinrich e tio de Karl —, foi 
convocado por Napoleão para “O Grande Sinédrio” em Paris.18 Uma reunião an-
terior de notáveis judeus tinha ouvido uma série de perguntas hostis destinadas a 
acelerar a sua assimilação, ressaltando as áreas nas quais a lei judaica era tida 
como incompatível com as leis da nação. Foram interrogados sobre sua atitude 
para com o patriotismo, o casamento misto, a autoridade estatal e a usura. Como 
resultado do Sinédrio, dois decretos reorganizaram a fé judaica em conformidade 
com políticas aprovadas pelo Estado. Os membros do rabinato tornaram-se servi-
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dores públicos de caráter similar aos pastores protestantes e aos padres católicos, 
e a administração do credo judaico foi confi ada a um Consistório Geral, seme-
lhante ao que governava as comunidades protestantes. Muito mais infl amatório 
era o terceiro decreto, conhecido como “decreto infame” (décret infâme). Essa 
medida dava continuidade à prática da tributação discriminatória, mas suposta-
mente se destinava a erradicar obstáculos à “regeneração” judaica, em especial a 
prática da “usura”. O decreto não só recomendava a diversifi cação para outras 
profi ssões, mas também mudava acordos de crédito existentes, obrigava nego-
ciantes judeus a solicitar ao chefe de departamento territorial a renovação anual 
de uma licença para negociar, proibia aos judeus — o que não se estendia a outros 
grupos — escapar do alistamento militar pagando a um substituto e obrigava-os a 
se registrar e, caso necessário, alterar seus nomes para atender às novas exigências 
de registro civil.

Os judeus da Renânia gostavam de demonstrar seu patriotismo fazendo o 
melhor possível para obedecer a esses decretos, particularmente os relacionados 
à usura. Em 16 de agosto de 1808, na comemoração do aniversário de Napoleão 
numa sinagoga em Trier, o tio de Karl, Samuel, recomendou aos jovens judeus 
que se dedicassem às profi ssões artesanais, à agricultura ou às ciências; seu pró-
prio fi lho aprendeu jardinagem. O recém-estabelecido Consistório também gos-
tava de agir decididamente contra a usura. Um documento de 1810 declara que 
Samuel não tinha “perdido nenhuma oportunidade de alertar contra o espírito do 
fanatismo, tão contrário aos princípios da nossa religião”; e declarava, ainda, que 
o Consistório denunciaria imediatamente às autoridades qualquer “israelita” que, 
em consequência da usura, fosse considerado “culpado de fraudar um não israeli-
ta”.19 Deve ter sido também mais ou menos na mesma data que o pai de Karl co-
meçou sua carreira de advogado. Pelas novas exigências da administração civil, 
Heinrich — originalmente Herschel — passou a chamar-se Henri. Ele foi registra-
do entre os matriculados no curso de licenciatura em direito em Koblenz, com 
duração de três anos, e em 1814 — o ano do seu casamento — assinou, como 
testemunha do nascimento da sobrinha, “H. Marx, avoué”.20

Mas o tempo estava acabando para Napoleão e seu novo império. Na desas-
trosa campanha russa de 1812, Napoleão perdeu 570 mil soldados. O exército 
russo continuou sua marcha para o oeste, fortalecido pela deserção do contingen-
te prussiano do Grande Exército. Os austríacos reincorporaram-se à coalizão 
aliada, e em outubro de 1813, na Batalha de Leipzig, o exército de Napoleão, com 
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