¹ Lassallianos: Membros da União Geral Operária Alemã, fundada em 1863 pelo destacado socialista alemão F. Lassalle.
² Lênin refere-se ao IIº Congresso do POSDR, que se realizou de 17 (30) de julho a 10 (23) de agosto de 1903, inicialmente em Bruxelas e depois em Londres. Na eleição de organismos centrais do partido, os sociais-democratas revolucionários, dirigidos por Lênin, obtiveram a maioria, enquanto os oportunistas ficaram em minoria; daí as designações “bolcheviques” (maioritários) e “mencheviques’ (minoritários).
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	No prefácio à edição dos seus artigos da década de 1870 sobre diversos temas, principalmente de conteúdo ‘internacional’, prefácio datado de 3 de janeiro de 1894, isto é, escrito um ano e meio antes da morte de Engels, ele escrevia que em todos os artigos se emprega a palavra ‘comunista’, e não social-democrata, porque então se chamavam a si próprios sociais-democratas os proudhonistas em frança, os lassallianos¹ na Alemanha .

“... Para Marx e para mim - prossegue Engels - era, por isso, absolutamente impossível escolher, para designar o nosso ponto de vista especial, uma expressão tão elástica. Hoje as coisas mudaram, e assim a palavra ‘(social-democrata)’ pode passar ainda que continue a ser inadequada para um partido cujo programa econômico não é meramente socialista em geral, mas diretamente comunista, e cujo objetivo político final é a superação de todo o Estado, portanto também da democracia. Os nomes de partidos políticos reais ‘(sublinhado de Engels)’ porém, nunca estão completamente certos; o partido desenvolve-se, o nome permanece”.

	O dialético Engels, no ocaso de seus dias, permanece fiel à dialética. Marx e eu, diz, tínhamos um belo nome para o partido, cientificamente preciso, mas não existia um verdadeiro partido proletário, isto é, de massas. Agora (fim do século XIX), existe um verdadeiro partido mas a sua denominação é cientificamente inexata. Não interessa, ‘passa’, desde que o partido se desenvolva, desde que a imprecisão científica da sua denominação não lhe seja escondida e não o impeça de se desenvolver na direção justa! 
	Talvez um espirituoso qualquer se pusesse a consolar-nos também a nós, bolcheviques, à maneira de Engels: temos um verdadeiro partido, ele desenvolve-se admiravelmente; “passa” também uma palavra tão absurda e feia como “bolchevique”, que não exprime absolutamente nada, senão a circunstância puramente casual de que no Congresso de Bruxelas-Londres de 1903 tivemos a maioria²... Talvez agora, quando as perseguições de julho-agosto contra o nosso partido pelos republicanos e a democracia pequeno-burguesa ‘revolucionária’ tornaram a palavra bolchevique tão honrosa entre todo o povo, quando elas marcaram além disso um histórico e imenso passo em frente dado pelo nosso partido no seu desenvolvimento real, talvez eu próprio hesitasse na minha proposta de abril de mudar a denominação do nosso partido. Talvez propusesse aos meus camaradas um ‘compromisso’: chamarmo-nos partido comunista, mas conservar entre parênteses a palavra bolchevique...
	Mas a questão da denominação do nosso partido é incomparavelmente menos importante do que a questão da atitude do proletariado revolucionário em relação ao Estado.
	Nos raciocínios habituais sobre o Estado comete-se constantemente o erro contra o qual Engels adverte aqui e que assinalamos de passagem na exposição anterior. A saber: esquece-se constantemente que a supressão do Estado é também a supressão da democracia, que a extinção do Estado é a extinção da democracia.
	À primeira vista tal afirmação parece extremamente estranha e incompreensível; talvez mesmo surja em alguns o receio de que nós esperemos o advento de uma organização social em que não se observe o princípio da subordinação da minoria à maioria, pois não será a democracia precisamente o reconhecimento de tal princípio?
	Não. A democracia não é idêntica à subordinação da minoria à maioria. A democracia é um Estado que reconhece a subordinação da minoria à maioria, isto é, uma organização para exercer a violência sistemática de uma classe sobre outra, de uma parte da população sobre outra.
	Propomo-nos como objetivo final a supressão do Estado, isto é, de toda a violência organizada e sistemática, de toda a violência sobre os homens em geral. Não esperamos o advento de uma ordem social em que o princípio da subordinação da minoria à maioria não seja observado. Mas, aspirando ao socialismo, estamos convencidos de que ele se transformará em comunismo e, em ligação com isto, desaparecerá toda a necessidade da violência sobre os homens em geral, da subordinação de um homem a outro, de uma parte da população a outra parte dela, porque os homens se habituarão a observar as condições elementares da convivência social sem violência e sem subordinação.
	É para sublinhar este elemento de hábito que Engels fala da nova geração “formada em novas condições sociais livres que será capaz de se desfazer de toda a tralha do Estado - de qualquer Estado, incluindo o Estado democrático republicano".
	Para esclarecer isto é necessário analisar a questão das bases econômicas da extinção do Estado. 
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