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INTRODUÇÃO

A vitória da revolução na Rússia pôs nas mãos dos revolucio-
nários todo o mecanismo da polícia política mais moderna, mais 
poderosa e experimentada, forjada em mais de cinquenta anos de 
luta contra as elites de um grande povo.

Conhecer os métodos e os procedimentos desta polícia, inte-
ressa de imediato a todo militante: a defesa capitalista emprega em 
todas as partes os mesmos meios; todas as polícias são solidárias e, 
além disso, se parecem.

Essa ciência da luta revolucionária, que os russos adquiriram 
em mais de meio século de esforços e sacrifícios imensos, os mi-
litantes dos países onde atualmente se desenvolve a ação deverão 
assimilá-la num lapso de tempo muito mais curto, dadas as circuns-
tâncias criadas pela guerra, pelas vitórias do proletariado russo e 
pelas derrotas do proletariado internacional: crise do capitalismo 
mundial, nascimento da Internacional Comunista, desenvolvi-
mento repentino da consciência de classe na burguesia, fascismo, 
ditaduras militares, terror branco, leis ignóbeis. Isto é necessário 
desde já. Tendo-se um bom conhecimento dos meios de que dis-
põe o inimigo, as perdas poderão ser menores. Em consequência 
disso, é necessário, para um fim prático, estudar bem o instrumen-
to principal de toda reação e de toda repressão: essa máquina de 
estrangular revoltas chamada polícia. Nós conseguimos, porque a 
arma aperfeiçoada que a autocracia preparou para defender sua 
existência – a Okhrana (Defensiva) ou a Segurança Geral do impé-
rio Russo – caiu em nossas mãos.
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Este estudo, para ser realizado a fundo, o que seria muito útil, 
exigiria um tempo que o autor não possui. As páginas que seguem 
não pretendem supri-lo. Bastarão, espero, para pôr de sobreaviso 
os camaradas e para tornar-lhes evidente uma importante verda-
de que me atingiu desde a primeira visita aos arquivos da polícia 
russa: a de que não há força no mundo capaz de conter a onda 
revolucionária quando está ascendente e que todas as polícias, não 
importa seu maquiavelismo, sua ciência e seus crimes, são quase 
de todo impotentes...

O presente trabalho, publicado pela primeira vez no Boletim 
Comunista, de novembro de 1921, foi concluído cuidadosamente. 
Os problemas teóricos e práticos que o estudo do mecanismo de 
uma polícia não deixam de suscitar na mente do leitor operário, 
qualquer que seja sua formação política, são examinados em dois 
novos ensaios. Os Conselhos ao militante, cuja utilidade, não obs-
tante seu evidente simplismo, a experiência não permite duvidar, 
esboçam as regras primordiais da defesa operária contra a vigilân-
cia, a delação e a provocação.

Desde a guerra e a Revolução de Outubro, a classe operária não 
pode limitar-se a realizar uma tarefa unicamente negativa, destrui-
dora. A era das guerras civis está aberta. Seja sua atualidade algo 
cotidiano, ou esteja adiada “por anos”, não é menos verdade que 
na maioria dos partidos comunistas apresentam-se desde já as múl-
tiplas questões da tomada do poder. Em princípios de 1923, a or-
dem capitalista da Europa parecia gozar de uma estabilidade capaz 
de desencorajar os impacientes. No entanto, a ocupação “pacífica” 
do Ruhr, no final daquele ano, fazia pairar sobre a Alemanha, de 
forma bastante real, o espectro da revolução.

Por outro lado, toda ação que tende à destruição das institui-
ções capitalistas necessita ser complementada com uma prepara-
ção, ainda que teórica, da obra criadora do amanhã. “O espírito 
destrutivo – dizia Bakunin – é ao mesmo tempo espírito criador.” 
Este grande pensamento, cuja interpretação literal, lamentavel-
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mente, fascinou alguns revoltosos, acaba de converter-se em uma 
verdade prática. O mesmo espírito da luta de classes leva hoje os 
comunistas a destruir e a criar simultaneamente. Da mesma manei-
ra que o antimilitarismo atual necessita ser complementado pela 
preparação do exército vermelho, o problema da repressão colo-
cado pela polícia e a justiça burguesas tem um aspecto positivo de 
grande importância. Achei conveniente defini-lo em linhas gerais. 
Devemos conhecer os meios do inimigo; devemos conhecer tam-
bém nossa tarefa em toda sua amplitude.

Victor Serge, março de 1925. 
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A OKHRANA RUSSA

O policial. Sua apresentação especial
A Okhrana substituiu, em 1881, a famosa 3ª Seção do Ministé-

rio do Interior. Mas só se desenvolveu verdadeiramente a partir de 
1900, data em que foi liderada por uma nova geração de policiais. 
Os velhos oficiais da polícia, principalmente de níveis superiores, 
consideravam contrário à honra militar dedicar-se a determinadas 
tarefas policiais. A nova geração passou por cima daqueles escrú-
pulos e começou a organizar cientificamente a polícia secreta, a 
provocação, a delação e a traição nos partidos revolucionários. Dela 
surgiram homens eruditos e talentosos, como aquele coronel Spiri-
dovich, que nos deixara uma volumosa História do partido socia-
lista revolucionário e uma História do partido socialdemocrata.

O recrutamento, a instrução e o adestramento profissional se 
realizavam com cuidados muitos especiais. Na Direção Geral, cada 
um tinha sua ficha, documento completíssimo que contém inclusi-
ve detalhes engraçados. Caráter, grau de escolaridade, inteligência, 
anos de serviço... tudo está ali anotado com um propósito de utili-
dade prática. Um oficial, por exemplo, é qualificado como “limita-
do” – bom para os trabalhos subalternos, sempre que tratado com 
rigor –, e outro apontado como “inclinado a cortejar as damas”.

Entre as muitas perguntas do questionário, destaco esta: “co-
nhece os estatutos e programas dos partidos? De quais?” E acho 
que nosso amigo cortejador de damas “conhece bem as ideias so-
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cialistas revolucionárias e anarquistas – regularmente as do parti-
do socialdemocrata – e superficialmente as do Partido Socialista 
Polonês”. Há aqui toda uma erudição sabiamente dosada. Mas con-
tinuemos o exame da mesma ficha. Nosso policial “tem seguido o 
curso de história do movimento revolucionário?” “Em quantos e 
em quais partidos há agentes secretos? Intelectuais? Operários?”

Facilmente se compreende que, para formar seus investigado-
res, a Okhrana organizava cursos em que estudava cada partido, 
suas origens, seu programa, seus métodos e até a biografia dos 
militantes conhecidos.

Anotemos aqui que esta guarda russa, adestrada para os fins 
mais delicados da polícia política, não tinha nada em comum com 
as guardas dos países da Europa Ocidental. Seu equivalente são as 
polícias secretas de todos os Estados capitalistas.

A vigilância externa
Em princípio, toda vigilância é externa. Trata-se sempre de se-

guir o indivíduo, de conhecer suas atividades e seus movimentos, 
seus contatos, e logo saber suas intenções. Estes serviços também es-
tão desenvolvidos em todas as polícias e a organização russa nos pro-
porciona, sem dúvida, o protótipo de todos os serviços parecidos.

Os agentes russos (da vigilância externa) pertenciam, assim 
como os “agentes secretos” – na realidade, delatores e provocado-
res – à Okhrana ou Segurança Política. Eram parte do serviço de 
investigações, que só podia deter alguém por um mês; em geral, o 
serviço de investigações apenas passava seus detidos à Direção da 
polícia, a qual dava continuidade ao processo.

O serviço de vigilância externa era o mais simples. Seus nume-
rosos agentes, dos quais possuímos as fotografias de identidade, 
pagos com 50 rublos por mês, tinham como única tarefa espiar a 
pessoa que lhes era designada de hora em hora, de dia e de noite, 
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sem interrupção alguma. Não deviam saber, em princípio, nem seu 
nome nem o objetivo de tal espionagem, sem dúvida para preca-
ver qualquer imperícia ou uma traição. A pessoa vigiada recebia 
um pseudônimo: o Loiro, a Patroa, Vladimir, o Cocheiro etc. En-
contramos estes pseudônimos encabeçando informe diários, em 
volumosos cadernos, que continham as informações anotadas pe-
los agentes. As informações são de uma minuciosa exatidão e não 
devem conter lacunas.

O texto se acha redigido mais ou menos como segue:

Em 17 de abril, às 9:54 h, da manhã, a Ama saiu de sua 
casa, pôs duas cartas no correio da esquina da rua Puch-
kin; entrou em vários armazéns da avenida X; entrou às 
10:30 no número 30 da rua Z, saiu às 11:20 etc.

Nos casos mais sérios, dois agentes espionavam a mesma pes-
soa sem conhecer-se; seus relatórios eram confrontados e comple-
mentavam-se.

Estes informes diários eram enviados à polícia para ser analisa-
dos por especialistas. Estes funcionários – delatores de escritório – 
de uma perigosa perspicácia, elaboravam quadros sinópticos para 
resumir as atividades e os movimentos da pessoa, o número de 
seus visitas, sua regularidade, duração etc; em certas partes, estes 
esquemas permitiam apreciar a importância das relações de um 
militante e sua provável influência.

O policial Zubatóv – que desde 1905 tratou de apoderar-se do 
movimento operário dos grandes centros, criando neles sindicatos 
– levou a espionagem a seu mais alto grau de perfeição. Suas briga-
das especiais podiam seguir um homem por toda a Rússia, inclusi-
ve por toda Europa, deslocando-se atrás dele de cidade em cidade 
ou de país em país. Os agentes secretos, além disso, não deviam se 
preocupar com gastos. A folha de gastos de um deles, relativa ao 
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mês de janeiro de 1905, nos mostra uma cifra de gastos gerais que 
chegava a 637,35 rublos. Para que tenhamos ideia da quantidade 
do crédito de que gozava um simples delator, basta recordarmos 
que, nesta época, um estudante vivia facilmente com 25 rublos por 
mês. Por volta de 1911, surgiu o costume de enviar agentes secre-
tos ao estrangeiro para vigiar os exilados e para estabelecer contato 
com as polícias europeias. Os delatores de sua majestade imperial 
estiveram à vontade em todas as capitais do mundo.

A Okhrana tinha a missão particular de buscar e vigiar cons-
tantemente determinados revolucionários, considerados como 
os mais perigosos, principalmente os terroristas ou os membros 
do partido socialista-revolucionário que praticavam o terrorismo. 
Seus agentes deviam levar sempre consigo coleções de fotogra-
fias (formadas de 50 a 70 retratos), nas quais, por acaso, reco-
nhecemos Savinkov, o defunto Nathanson, Argunov, Avkséntiev 
(ai!), Karelin, Ovsiánikov, Vera Figner, Pechkova (a senhora Gor-
ki), Fabrikant. Também estavam à sua disposição reproduções do 
retrato de Marx, pois a presença deste retrato num quarto ou 
num livro constituía um indício.

Um detalhe cômico: a vigilância externa não era exercida so-
mente sobre os inimigos do antigo regime. Temos em nosso po-
der agendas que atestam que as atividades e os movimentos dos 
ministros do império não escapavam à vigilância da polícia. Uma 
agenda de controle das conversações telefônicas, do Ministério de 
Guerra, em 1916, nos mostra, por exemplo, quantas vezes por dia 
diferentes personagens da Corte perguntaram pela precária saúde 
da senhora Sujomlinov!

Os segredos da provocação
O mecanismo mais importante da polícia russa era segura-

mente sua “agência secreta”, nome honrado do serviço de pro-
vocação, cujas origens se remontam às primeiras lutas revolucio-
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nárias e que adquiriu desenvolvimento extraordinário depois da 
revolução de 1905.

Policiais (chamados oficiais da guarda) especialmente prepara-
dos, instruídos e selecionados, ocupavam-se do recrutamento dos 
agentes provocadores. Seus maiores ou menores êxitos neste do-
mínio eram levados em conta para qualificá-los e fazê-los ascender. 

Instruções precisas estabeleciam nos menores detalhes suas re-
lações com os colaboradores secretos. Especialistas altamente re-
compensados reuniam, finalmente, todas as informações forneci-
das pelos provocadores, estudavam, ordenavam e arquivavam-nas 
em Processos.

Nos prédios da Okhrana (Rua Fontanka nº 16, Petrogrado) ha-
via uma sala secreta na qual só entravam o diretor da polícia e o 
funcionário encarregado de classificar as peças dos processos. Era 
o local da agência secreta. Continha, fundamentalmente, a estante 
com as fichas dos provocadores, em que encontramos mais de 35 
mil nomes. Na maioria dos casos, o nome do “agente secreto” acha-
va-se trocado por um pseudônimo – por motivos de precaução – o 
que motivou que a identificação de muitos destes miseráveis, ao 
caírem os processos completos, depois do triunfo da revolução, 
nas mãos dos camaradas, foi particularmente difícil. O nome do 
provocador devia ser conhecido apenas pelo diretor da Okhrana e 
pelo oficial encarregado de manter com ele relações permanentes. 

Os próprios recibos que os provocadores assinavam cada fim 
de mês – cobrados tão normal e pacificamente como os recibos 
dos demais funcionários, por somas que iam de 3, 10, 15 rublos 
mensais até 150 ou 200 no máximo – aparecem apenas com 
pseudônimo. Mas a administração, desconfiando de seus agentes 
e zelosa de que os oficiais da guarda não inventassem colabora-
dores imaginários, procedia muito frequentemente a minuciosas 
investigações para revisar os diferentes ramos da organização. Um 
inspetor provido de amplos poderes investigava pessoalmente os 
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colaboradores secretos, os entrevistava discretamente, despedia 
ou aumentava-lhes o salário. Acrescentemos que seus relatórios 
eram cuidadosamente verificados – tanto quanto possível – uns 
mediante os outros.

Instrução sobre recrutamento e serviço de 
agentes provocadores
Vejamos de perto um documento que podemos considerar 

como o abc da provocação. Trata-se da Instrução relativa à agen-
cia secreta, folheto de 27 páginas datilografadas em pequeno for-
mato. Nosso exemplar (o número 35) traz, além disso, na parte su-
perior, estas três advertências: “Muito secreto”, “Uso confidencial”, 
“Segredo profissional”. Que insistência em recomendar segredo! 
Logo compreender-se-á por quê.

Este documento, que denotava conhecimentos psicológicos e 
práticos, espírito meticulosamente previdente, uma mistura muito 
curiosa de cinismo e de hipocrisia moral oficial, haverá de interes-
sar um dia aos psicólogos.

Começa com indicações gerais:

A Segurança Política tende a destruir o movimento revo-
lucionário no momento de sua maior atividade e não des-
viar seu trabalho dedicando-se a tarefas menores.

De modo que o princípio é: deixar desenvolver o movimento 
para depois liquidá-lo melhor.

Os agentes secretos receberam uma recompensa fixa, pro-
porcional aos serviços prestados.
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A Segurança deve:

Evitar com o maior cuidado entregar seus colaboradores. 
Com este fim, não detê-los nem deixá-los em liberdade 
até quando outros membros de mesma importância, per-
tencentes à mesma organização revolucionária, possam 
ser detidos ou liberados.

A Segurança deve:

Facilitar que seus colaboradores ganhem a confiança dos 
militantes.

Segue um capítulo dedicado ao recrutamento.

O recrutamento de agentes secretos deve ser a constante 
preocupação do diretor de investigações e de seus cola-
boradores. Não devem desperdiçar nenhuma oportunida-
de, ainda que existam poucas possibilidades de conseguir 
agentes...

Esta tarefa é extremadamente delicada. É necessário, para po-
der realizá-la, tomar contato com os presos políticos...

Deverão ser considerados como propensos a ingressar no serviço

os revolucionários débeis de caráter, os prejudicados pelo 
partido, os que vivam na miséria, os fugitivos de lugares 
de deportação ou os condenados à deportação.
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A Instrução recomenda estudar “com cuidado” as debilidades 
do indivíduo e aproveitá-las; conversar com seus amigos e parentes 
etc.; multiplicar “constantemente os contatos com os operários, as 
testemunhas, os pais etc., sem jamais perder de vista o objetivo...”.

Estranha duplicidade da alma humana! Traduzo literalmente 
três desconcertantes linhas:

Podemos utilizar os serviços de revolucionários que se 
encontrem na miséria que, sem renunciar às suas convic-
ções, aceitem entregar informações por necessidade...

Então, existiam?

Mas, continuemos.

Colocar delatores junto com os presos é muito útil.

Quando uma pessoa parece madura para entrar no serviço – 
isto é, quando se trata, por exemplo, de um revolucionário moral-
mente destruído, abalado, desorientado talvez por seus próprios 
fracassos –, deveriam ser-lhe acrescentadas outras acusações pio-
res para tê-lo completamente nas mãos.

Capturar todo o grupo ao qual pertence e conduzir a pes-
soa em questão diante do diretor da polícia; ter motivos 
graves para acusá-lo, reservando-se, entretanto, a possibi-
lidade de libertá-lo ao mesmo tempo que os outros revo-
lucionários encarcerados, sem provocar escândalo.

Interrogar a pessoa numa entrevista pessoal. Tirar pro-
veito, para convencê-lo, de discórdia entre os grupos, 
de equívocos de militantes, de coisas que ferem seu 
amor próprio.
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Vislumbra-se, lendo estas linhas, o policial paternal que se com-
padece da sorte de sua vítima:

– Claro, enquanto que você irá a trabalhos forçados por 
suas ideias, seu camarada X..., que tanto lhe aprontou, 
terá uma vida de comodidades às suas costas. O que quer? 
Os inocentes pagam pelos pecadores!

Isto pode dar resultado quando se trata de um fraco, ou de 
alguém que passou anos deportado...

Tanto quanto seja possível, ter muitos colaboradores em cada 
organização.

A Segurança deve ser aquela que dirige seus colaboradores e 
não ser dirigida por eles.

Os agentes secretos não deverão conhecer jamais as informa-
ções fornecidas por seus colegas.

E eis aqui uma passagem que Maquiavel não teria reprovado:

Um colaborador nosso que trabalha em postos de segun-
da numa organização revolucionária pode ascender nesta 
desde que apreenda militantes de maior importância.

Manter o segredo absoluto da provocação é, naturalmente, um 
dos maiores cuidados da polícia.

O agente jura guardar segredo absoluto; ao entrar em ser-
viço não deve modificar em nada seus costumes habituais.

As relações com ele são rodeadas de preocupações dificil-
mente superáveis. Podem ser realizadas entrevistas com 
colaboradores dignos de toda confiança. Ficarão em apar-
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tamentos clandestinos, compostos por vários cômodos 
que não tenham comunicação direta entre eles, onde, em 
caso de necessidade, se pode separar diferentes visitan-
tes. O encarregado da casa deve ser um empregado civil. 
Jamais poderá receber visitas pessoais. Tampouco deverá 
conhecer os agentes secretos nem falar-lhes. Estará obri-
gado a abrir a porta pessoalmente, assegurando-se de que 
antes de sua saída não haja nada nas escadarias. As en-
trevistas serão realizadas em quartos trancados. Não de-
verão descuidar-se de papeis comprometedores. Terão o 
cuidado de não sentar nenhum visitante perto de janelas 
ou espelhos. À menor suspeita, mudarão de apartamento.

O provocador não poderá, em nenhum caso, apresentar-
-se na Segurança. Não poderá empreender nenhuma mis-
são importante sem o consentimento de seu chefe.

Os contatos serão feitos por meio de sinais combinados de an-
temão. A correspondência será enviada a endereços convencionais.

As cartas dos colaboradores secretos devem estar escritas com 
letra irreconhecível e conter apenas expressões correntes. Utilizar 
papel e envelopes que estão de acordo com o nível social do des-
tinatário. Empregar palavras leves. O colaborador põe ele próprio 
suas cartas. Quando as recebe tem a obrigação de queimá-las de-
pois de tê-las lido. Os endereços convencionais não devem nunca 
ser anotados.

Um problema grave era o de libertar um agente secreto preso 
entre os que ele havia entregado. A este respeito, a instrução não 
recomenda empregar o recurso da fuga, pois:

As fugas chamam a atenção dos revolucionários. Antes da 
liquidação de qualquer organização, consultar os agentes 
secretos a respeito das pessoas que deveriam ser deixa-
das em liberdade, com vista a não trair nossos meios de 
informação.
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Uma monografia da provocação                        
em Moscou (1912)
Outra peça escolhido nos arquivos da provocação nos ajudará a 

abranger a extensão desta. Trata-se de uma espécie de monografia 
da provocação em Moscou, em 1912. É um informe de um alto 
funcionário, do senhor Vissariánov, que fora encarregado aquele 
ano de fazer uma viagem de inspeção à agência secreta de Moscou.

O senhor Vissariánov cumpriu sua missão de 1º de abril a 22 
do mesmo mês. Seu relatório constitui um grosso caderno dati-
lografado. Dedica a cada provocador, indicado, obviamente, pelo 
seu pseudônimo, uma nota detalhadíssima. São muito singulares.

Em 6 de abril de 1912 havia em Moscou 55 agentes provocado-
res oficialmente em atividade.

Eram divididos da seguinte maneira:

Socialistas revolucionários, 17; socialdemocratas, 20; 
anarquistas, três; estudantes (movimento estudantil),11; 
instituições filantrópicas etc, sociedades científicas, um; 
zemstvos, um.

Além disso, “a agência secreta de Moscou controla também a 
imprensa, os outubristas (partido K. D. constitucional-democráti-
co), os agentes de Búrtzev, os armênios, a extrema direita e os 
jesuítas”. Os colaboradores são geralmente caracterizados através 
de notícias simples, quase sempre assim denominadas:

Partido socialdemocrata. Fração bolchevique. Portinói (o 
alfaiate), marceneiro, inteligente. Em serviço desde 1910. 
Recebe 100 rublos por mês. Colaborador muito bem in-
formado. Será candidato à Duma. Participou da conferên-
cia bolchevique de Praga. De cinco militantes enviados da 
Rússia a esta conferência, três foram presos...
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Além disso, quanto à conferência bolchevique de Praga, nosso 
alto funcionário de polícia se congratulava dos resultados obtidos 
pelos agentes secretos. Alguns conseguiram infiltrar-se no Comitê 
Central, e um deles, um delator, foi encarregado pelo partido de 
introduzir a literatura na Rússia. “Assim, temos todo o aparato de 
propaganda”, constata nosso policial.

Aqui é necessário um parêntese. Sim, eles tinham nas mãos, 
nesse momento, o aparato de propaganda bolchevique. Mas a 
eficiência desta propaganda diminuiu? A palavra escrita de Lênin 
perdeu algo do seu valor ao passar pelas mãos dos delatores? A 
palavra revolucionária tem sua força nela própria, só necessita ser 
escutada. Não importa quem a transmita. O êxito da Okhrana teria 
sido realmente decisivo se conseguisse impedir o fornecimento às 
organizações bolcheviques de literatura procedente do estrangei-
ro. Mas só podia fazê-lo em certa medida, com o risco de desmas-
carar os seus quadros.

Processos de agentes provocadores
O que é um agente provocador? Possuímos milhares de pro-

cessos, nos quais tivemos uma documentação abundante sobre as 
pessoas e atividades destes miseráveis. Olhemos alguns:

Processo 378. Júlia Oréstovna Serova (vulgo Pravdivi [a Verda-
deira] e Uliánova). A uma pergunta do ministro sobre a folha de 
serviço desta colaboradora despedida (por estar “queimada”), o di-
retor da polícia responde enumerando seus excelentes trabalhos. 
A carta tem quatro longas páginas. Faço um resumo dela, porém, 
em termos quase textuais:

Julia Oréstovna Serova esteve empregada, de setembro 
de 1907 a 1910, na vigilância das organizações socialde-
mocratas. Ocupava postos relativamente importantes no 
partido e, por isso, pôde prestar grandes serviços, tanto 
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em São Petersburgo como nas províncias. Toda uma série 
de prisões foi realizada graças às suas informações.

Em setembro de 1907, foi responsável pela prisão do de-
putado da Duma, Sérgio Saltykov.

No final de abril de 1908, efetuou-se a prisão de quatro 
militantes: Ríkov, Noguin, Gregório e Kamenev.

Em 9 de março de 1908, efetuou-se a prisão de toda uma 
assembleia do partido.

No outono de 1908, também foi efetuada a prisão do 
membro do Comitê Central, Inocente Dubrobski.

Em fevereiro de 1909, foi responsável pela apreensão dos 
materiais de uma gráfica clandestina e pela liquidação da 
oficina de passaportes do partido.

Em 1º de março de 1905, foi responsável pela detenção 
de todo o comitê de São Petersburgo.

Contribuiu, ainda, para a detenção de um grupo de ex-
propriadores (maio de 1907), para a apreensão de remes-
sas de literatura e, especialmente, do transporte de litera-
tura ilegal por Vilna. Em 1908, nos manteve a par de todas 
as reuniões do Comitê Central e indicou a composição 
dos comitês. Em 1909, participou de uma conferência do 
partido no estrangeiro, da qual nos informou. Em 1909, 
controlou as atividades de Alexis Ríkov.

Essa era sua bela folha de serviços.

Mas Serova terminou por “queimar-se”. Seu marido, deputado 
da Duma, declarou nos jornais da capital que já não a considera-
va sua mulher. Isto foi compreendido. Como já não podia prestar 
serviços, seus superiores hierárquicos lhe deram a conta. Caiu na 
miséria. O processo está repleto de cartas que enviava ao diretor da 
Segurança: votos de fidelidade, recordações de serviços prestados, 
pedidos de ajuda.
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Não conheço nada mais desolador que estas cartas escritas 
com letra nervosa e apertada de intelectual. A “provocadora de-
sempregada”, como é caracterizada, parece oprimida pela miséria, 
em uma total decadência moral. É necessário sobreviver. Não sabe 
fazer nada com as mãos. Seu desalento interior a impede de encon-
trar uma solução, um trabalho simples e razoável.

Em 16 de agosto de 1912, escreve ao diretor de polícia:

Meus dois filhos, dos quais o primogênito tem cinco 
anos, carece de roupas e calçados. Careço de móveis. Es-
tou muito mal vestida para poder encontrar trabalho. Se 
senhor não me socorrer, me verei obrigada ao suicídio.

Concederam-lhe 150 rublos.

Em 17 de setembro, em outra carta, na qual anexa uma carta 
escrita a seu marido, que o diretor de polícia colocará no correio:

O senhor verá, na última carta que escrevo a meu marido 
que, às vésperas de acabar com minha vida, ainda nego 
ter servido à polícia. Decidi acabar. Não é brincadeira, 
nem uma forma de chamar a atenção. Já não me sinto 
capaz de recomeçar a vida...

No entanto, Sérova não se matará ainda. Alguns dias mais tarde 
denuncia um velho senhor que esconde armas.

As cartas formam um grosso volume. Eis aqui uma, comovente: 
umas poucas linhas de despedida para o homem que foi seu marido:

Com frequência me sinto culpada a seu respeito. Inclusi-
ve, até agora não te havia escrito. Mas esqueça os males 
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e recorde apenas nossa vida em comum, nosso trabalho 
comum, e perdoa-me. Deixo a vida. Estou cansada. Sinto 
que muitas coisas se romperam dentro de mim. Não pode-
ria maldizer ninguém; mas malditos sejam os “camaradas”!

Onde começa, nestas cartas, a sinceridade? Onde acaba a falsi-
dade? Não se sabe. Estamos diante de uma alma complexa, malva-
da, condoída, maculada, prostituída, nua.

Contudo, a Segurança não se fez surda aos seus chamados. 
Cada uma das cartas de Serova, de punho e letra do chefe de servi-
ços, leva no verso a resolução do diretor: “Enviar-lhe 250 rublos”, 
“destinar-lhe 50 rublos”. A velha colaboradora anuncia a morte de 
um de seus filhos. “Verifique”, escreve o diretor. Depois, pedirá 
que arranjem-lhe uma máquina de escrever para aprender dati-
lografia. A Segurança não tem máquinas disponíveis. Finalmente, 
suas cartas tornam-se cada vez mais constantes.

Em nome dos meus filhos – escreve em 14 de dezembro 
– escrevo-lhe com lágrimas e sangue. Conceda-me um úl-
timo socorro de 300 rublos. Isso me bastará.

É concedido, em troca de que deixe Petrogado. No total, em 
1911, Serova recebeu 743 rublos em três remessas; em 1912, 788 
rublos em seis remessas. Naquela época, isto era considerável.

Logo em seguida de seu último socorro, enviado em fevereiro 
de 1914, Serova recebe um pequeno emprego na administração 
de ferrovias. Logo o perderá por roubar pequenas somas de seus 
companheiros de trabalho. Está anotado em seu processo: “culpada 
de extorsão. Já não merece nenhuma confiança”. Sob o nome de 
Petrova consegue, contudo, entrar no serviço da polícia de ferro-
vias de onde, descoberta, é despedida. Em 1915, ainda solicita um 
emprego como delatora. Em 28 de janeiro de 1917, nas vésperas da 
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revolução, esta velha secretária de um comitê revolucionário escre-
via a “Sua Excelência, Senhor Diretor da Polícia”; lembrava-o de seus 
bons e leais serviços e propunha informá-lo da atividade do partido 
socialdemocrata, no qual podia fazer entrar seu segundo marido...

Nas vésperas dos grandes acontecimentos que sentimos pela 
frente, sofro por não poder-vos ser útil...

Processo 383. Osipov, Nicolái Nicoláievich Veretski, filho de um 
padre. Estudante. Colaborador secreto desde 1903 para vigiar a or-
ganização socialdemocrata e a juventude das escolas de Pavlogrado.

Enviado a Petersburgo pelo partido em 1905, com a missão de 
introduzir armas na Finlândia, apresenta-se imediatamente à dire-
ção da polícia para receber instruções.

Ao cair na suspeita de seus companheiros, é preso, permanece 
três meses na seção secreta da Okhrana e consegue ser enviado ao 
estrangeiro a fim de “reabilitar-se aos olhos dos militantes”.

Cito textualmente a conclusão de um relatório:

Veretski dá a impressão de ser um homem muito inteligente e 
culto, de uma grande modéstia, consciente e honesto; digamos em 
seu louvor que a maior parte de seus honorários (150 rublos) é 
dedicada a seus velhos pais.

Em 1915, este excelente jovem se retira do serviço e recebe, 
ainda, doze mensalidades de 75 rublos.

Processo 317. O Doente. Vladímir Invánovich Lorberg. Operário. 
Escreve mal. Trabalha em uma fábrica e recebe 10 rublos por mês.

Um proletário da provocação.

Processo 81. Serguéi Vasílievich Práotsev, filho de um membro 
da Narodnaia Volia, gaba-se de ter crescido em um meio revolu-
cionário e de possuir vasta e úteis relações...

Possuímos milhares de processos parecidos.
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Porque a baixeza e a miséria de certas almas humanas são in-
sondáveis.

Ainda não nos ocupamos dos processos de dois colaboradores 
secretos cujos nomes diremos. Devem, todavia, ser mencionados 
aqui como casos típicos: um intelectual valioso, um tribuno...

Stanislaw Brozozowski, escritor polonês de apreciável talento, 
respeitado pela juventude, autor de ensaios críticos sobre Kant, 
Zola, Micailovsky, Avenarius, “arauto do socialismo, no qual via a 
mais profunda síntese do espírito humano e do qual queria fazer 
um sistema filosófico que abrangesse a natureza e a sociedade” 
(Naprzod, 5 de maio de 1908), autor da romance revolucionário A 
Chama, recrutado pela Okhrana de Varsóvia por suas relações nos 
meios revolucionários e “progressistas”, com honorários mensais 
de 150 rublos.

O padre Gapón, alma de todo o movimento operário de Pe-
tersburgo e Moscou antes da revolução de 1905; organizador da 
manifestação operária de janeiro de 1905, ensanguentada – sob as 
janelas do Palácio de Inverno – pelas descargas da fuzilaria dirigida 
sobre uma multidão suplicante, encabeçada por dois sacerdotes 
que traziam no alto o retrato do Czar; o padre Gapón, verdadei-
ra personificação de um momento da Revolução Russa, terminou 
vendendo-se à Okhrana e, condenado pelo delito de provocação, 
foi enforcado pelo socialista revolucionário Ruthemberg.

Um espectro. Uma página da história
Ainda hoje, estão longe de ter sido identificados todos os agen-

tes provocadores da Okhrana cujos processos possuímos.

Não passa um mês sem que os tribunais revolucionários da 
União Soviética não julguem alguns destes homens. São encontra-
dos ou identificados por acaso. Em 1924, um miserável nos apare-
ceu, voltando depois de cinquenta anos, como num acesso de náu-
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sea, e era um perfeito espectro. Este espectro evocava uma página 
de história, e a intercalamos aqui só para projetar nestas páginas de 
lodo um pouco de luz do heroísmo revolucionário.

Este agente provocador havia prestado 37 anos de bons servi-
ços (de 1880 a 1917) e, já envelhecido, burlou durante sete anos 
as pesquisas da Cheka.

...Até 1879, o estudante de 20 anos Okladski, revolucionário 
desde os 15, membro do partido Narodnaia Volia (A Vontade 
do Povo), terrorista, preparou com Leliabov um atentado contra 
o Czar Alexandre II. O trem imperial devia descarrilar-se. Passou 
sobre as minas sem estorvo. O aparato infernal não funcionou. 
Acidente fortuito? Assim pensou-se. Contudo, 16 revolucionários, 
entre eles Okladski, tiveram que responder pelo “crime”. Okladski 
foi condenado à morte. Começava sua brilhante carreira? Já havia 
começado? A clemência do imperador lhe concede a vida, em troca 
da prisão perpétua.

Aí começa, em todo caso, a série de inapreciáveis serviços que 
Okladski haveria de render à polícia do Czar. Na longa lista de revo-
lucionários que iria entregar há quatro dos nomes mais famosos de 
nossa história: Baránnikov, Leliabov, Trigoni, Vera Figner. Desses 
quatro, a única que sobrevive é Vera Nicoláievna Figner. Passou vin-
te anos na fortaleza de Schlusselburg. Baránnikov morreu. Trigoni, 
depois de haver sofrido vinte anos em Schlusselburg e passado 
quatro de exílio em Shajalin, viu antes de morrer, em 1917, a der-
rubada da autocracia. Leliabov morreu num patíbulo.

Estes valentes pertenciam à Narodnaia Volia, primeiro partido 
revolucionário russo que, antes do nascimento do movimento pro-
letário, havia declarado guerra à autocracia. Seu programa propu-
nha uma revolução liberal, cujo cumprimento teria significado para 
a Rússia um progresso imenso. Em uma época em que nenhuma 
outra ação era possível, serviu-se do terrorismo, golpeando sem 
cessar o czarismo. Na luta deste punhado de heróis contra toda a 
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velha sociedade poderosamente armada, criaram-se os costumes, 
as tradições, as mentalidades que, perpetuadas pelo proletariado, 
preparariam numerosas gerações para a vitória de 1917. De todos 
estes heróis, Alexandre Leliabov foi possivelmente o maior, e pres-
tou sem dúvida os maiores serviços ao partido que havia ajudado a 
fundar. Denunciado por Okladski, é detido em 27 de fevereiro de 
1881, em companhia de um jovem advogado de Odessa, Trigoni, 
membro também do misterioso Comitê Executivo da Narodnaia 
Volia. Dois dias mais tarde, as bombas do partido despedaçavam 
Alexandre II em uma rua de São Petersburgo. No dia seguinte, as 
autoridades judiciais recebiam de Leliabov uma carta assombrosa, 
desde a prisão de Pedro e Paulo. Raras vezes juízes e monarcas 
receberam bofetada semelhante. Poucas vezes chefe algum de par-
tido saberia cumprir com tal firmeza seu último dever. A carta dizia:

“Se o novo soberano, recebendo o cetro das mãos da re-
volução, planeja ter consideração pelos regicidas ao anti-
go modo; e planeja executar Rissakov, seria uma irritante 
injustiça conceder a vida a mim, que tantas vezes atentei 
contra a vida de Alexandre II e a quem só um imprevisto 
fortuito impediu de participar em sua execução. Sinto-me 
muito inquieto pensando que o governo poderia conce-
der maior valor à justiça formal que à justiça real e ador-
nar a coroa do novo monarca com o cadáver de um jovem 
herói, somente por causa de falta de provas formais con-
tra mim, que sou um veterano da revolução. Com todas 
as forças de minha alma protesto contra esta iniquidade. 
Só a covardia do governo poderia explicar que não foram 
erguidas duas forcas em vez de uma”.

O novo czar Alexandre III levantou seis forcas para os regici-
das. No último momento, uma jovem, Jesy Helfman, que estava 
grávida, foi perdoada. Leliabov morreu junto à sua companheira 
Sofia Peróvskaia, junto a Rissakov (que havia fugido inutilmente), 
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junto a Micailov e junto ao químico Kibalchich. Micailov sofreu três 
vezes o suplício. Duas vezes, a corda do verdugo se rompeu. Duas 
vezes Micailov caiu, envolto em seu sudário e encarapuçado, para 
levantar-se por si mesmo...

...O provocador Okladski, enquanto isso, continuava seus servi-
ços. Entre a generosa juventude que incansavelmente “ia ao povo”, 
à pobreza, à prisão, ao exílio, à morte, para abrir o caminho da 
revolução, era fácil ministrar golpes ocultos! Logo que chegou a 
Kiev, Okladski entregou Vera Nikoláievna Figner ao policial Sudei-
kin. Logo atuou em Tbilisi como um profissional da traição, es-
pecialista na arte de relacionar-se com os melhores homens, de 
conquistar simpatias, de fingir entusiasmo, para fazer logo, um 
bom dia, um sinal, enterrar vivos a seus camaradas... e receber as 
esperadas gratificações.

Em 1889, a Segurança imperial chamou-o a São Petersburgo. O 
ministro Durnovo, purificando Okladski de todo passado indigno, 
converteu-o em “cidadão honorário” Petrovski, sempre revolucio-
nário, é claro, e informante de revolucionários. E deveria conti-
nuar “em atividade” até a revolução de março de 1917. Até 1924, 
conseguiu passar-se por um pacífico habitante de Petrogrado. Mais 
tarde, preso em Leningrado, na mesma prisão onde muitas de suas 
vítimas esperaram a morte, aceitou escrever a confissão de sua vida 
até o ano de 1890.

Além desta data, o velho provocador não quis dizer mais ne-
nhuma palavra. Não consentiu em falar de um passado do qual 
quase nenhum – dentre os revolucionários – sobrevivia, mas que 
ele povoou de mortes e mártires...

O tribunal revolucionário de Leningrado julgou Okladski na 
primeira quinzena de janeiro de 1925. A revolução não se vinga. 
Esse fantasma pertencia a um passado demasiado distante e mor-
to. O processo, dirigido por veteranos da revolução, parecia um 
debate científico de história e de psicologia. Era o estudo do mais 
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lastimoso dos documentos humanos. Okladski foi condenado a 
dez anos de prisão.

Malinovski
Detenhamo-nos, mesmo que brevemente, em um caso de pro-

vocação dentre tantos que a história do movimento revolucionário 
conheceu: a provocação de um chefe de partido. Eis aqui a enigmá-
tica figura de Malinovski1.

Uma manhã de 1918 – o terrível ano que se seguiu à Revolu-
ção de Outubro: guerra civil, confisco de terras, sabotagem téc-
nica, complôs, sublevação dos tchecos, intervenções estrangeiras, 
paz repugnante (segundo a definição de Lênin) de Brest-Litovsk, 
duas tentativas de assassinato contra Vladímir Ilich. Numa manhã 
daquele ano, um homem apresentou-se tranquilamente ao coman-
dante do Smolni (Soviete de Petrogrado) e disse-lhe:

– Sou o provocador Malinovski. Imploro que me prenda.

O humor tem lugar em toda tragédia. Impávido, o comandante 
do Smolni fez com que expulsassem aquele inoportuno.

– A mim ninguém dá ordens, nem é meu trabalho prendê-lo!

– Então, conduza-me ao comitê do partido.

E, no comitê, reconheceu-se com assombro o homem mais exe-
crável, o mais desprezível do partido. Prenderam-no.

Sua carreira, em duas palavras, é esta:

De um lado: um adolescente difícil, três condenação por rou-
bo. Extremamente talentoso, muito ativo, militante de diversas or-

1 Os socialistas-revolucionários dos bons tempos do Partido tinham 
Azev, cuja atividade era talvez ainda mais extensa e única do que na 
época de Malinovski. Sobre este assunto, consulte o livro de Jean 
Longet, Terroristes et policiers.
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ganizações, tão apreciado que, em 1910, oferecem-lhe ingressar 
no Comitê Central do Partido Operário Socialdemocrata Russo e, 
durante a conferência bolchevique de Praga (1912), ingressa no CC 
efetivamente. Ao final do mesmo ano, torna-se deputado bolchevi-
que na IV Duma do império. Em 1913, é nomeado presidente do 
grupo parlamentar bolchevique.

De outro lado: dedo-duro da Okhrana (Ernesto, depois o Al-
faiate) após 1907. A partir de 1910, passou a receber honorários 
de 100 rublos mensais (principesco). O ex-chefe da polícia Belets-
ki disse: “Malinovski era o orgulho da Segurança, que preparava-o 
para ser um dos chefes do partido”. Responsável pela prisão de 
grupos de bolcheviques em Moscou, Tula etc. Entregou à polícia 
Miliutin, Noguin, Maria Smidóvich, Stalin, Sverdlov. Denunciou 
à Okhrana os arquivos secretos do partido. É elogiado na Duma 
com a ajuda discreta e eficaz da polícia...

Desmascarado, recebe do Ministério do Interior uma enorme 
recompensa e desaparece. Sobrevive à guerra. Feito prisioneiro em 
combate, recomeça sua militância no campo de concentração. Re-
torna finalmente à Rússia, para declarar ao tribunal revolucionário: 
“Fuzilem-me!” Revela ter sofrido muito com sua existência dupla; 
só ter compreendido verdadeiramente a revolução tardiamente e 
ter-se deixado vencer pela ambição e o espírito de aventura. Kri-
lenko refuta sem piedade que essa argumentação seja sincera: “O 
aventureiro joga sua última carta!”

Uma revolução não pode deter-se em decifrar enigmas psicoló-
gicos. Não pode correr o risco de ser fraudada uma vez mais por 
um jogador sujo e apaixonado. O tribunal revolucionário emitiu 
o veredicto solicitado pelo acusador e o acusado. Na mesma noi-
te, poucas horas mais tarde, Malinovski, enquanto atravessava um 
pátio deserto do Kremlin, recebeu subitamente uma bala na nuca.
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A mentalidade do provocador. A provocação e 
o Partido Comunista
Aqui, apresenta-se o problema da psicologia do provocador. 

Psicologia doentia, seguramente, mas que não deve surpreender-
-nos mais do que o devido. Vimos na Instrução da Okhrana quais 
tipos de pessoas a polícia “trabalha” e por quais meios. Uma tal 
Serova, considerada fraca de caráter, vive com dificuldades, milita 
com valor. Prendem-na. Bruscamente arrancada de seu meio, sen-
te-se perdida. Os trabalhos forçados a esperam, talvez a forca. Bem 
poderia dizer uma palavra, uma só palavra sobre alguém que pre-
cisamente a prejudicou... Vacila. Basta-lhe um instante de covardia; 
ou, talvez, haja demasiada covardia no fundo do ser humano. O 
mais terrível é que, daí em diante, não poderá resistir mais. Agora, 
têm-na em suas mãos. Negando-se a continuar, será confrontada, 
em pleno tribunal, com sua primeira delação. Ao longo do tempo, 
acostumar-se-á às vantagens materiais desta odiosa situação, tanto 
que, no segredo de sua atividade, se sentirá perfeitamente segura...

Mas não há só estes agentes secretos por covardia: há, e são 
muito mais perigosos, os diletantes, aventureiros que não creem 
em nada, desgostosos do ideal que serviram até há pouco, amantes 
do perigo, da intriga, da conspiração, de um complicado jogo no 
qual debocham de todo o mundo. Podem ter talento, desempe-
nhar um papel quase indecifrável. Tal parece ter sido Malinovski. A 
literatura russa que se seguiu à derrota de 1905 nos oferece muitos 
casos psicológicos de uma perversão semelhante. O revolucionário 
ilegal – sobretudo, o terrorista – adquire uma têmpera de caráter, 
uma vontade, um valor, um amor ao perigo terrível. Consequente-
mente, ao influxo de pequenas experiências pessoais – fracassos, 
decepções, desvios intelectuais – ou pela temporária derrota do 
movimento, chega a perder seu idealismo, em que pode conver-
ter-se? Se é forte de verdade, escapará à neurastenia e ao suicídio; 
mas também é muito provável que se converta em um aventureiro 
sem fé, a quem todos os meios lhe parecem bons para conseguir 
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seus fins pessoais. E a provocação é um meio que, se for-lhe pro-
posto, seguramente o tentará.

Todos os movimentos de massas que agrupam milhares e milha-
res de homens arrastam escórias semelhantes. Não nos deve assom-
brar. A ação de semelhantes parasitas não tem sequer um pequeno 
poder sobre o vigor e a saúde moral do proletariado. Cremos que, 
quanto mais o movimento revolucionário seja proletário, ou seja, 
verdadeiramente, energicamente comunista, menos ser-lhe-ão pe-
rigosos os agentes provocadores. Existirão provavelmente enquan-
to haja luta social. Mas são individualidades as quais o hábito do 
trabalho e do pensamento coletivo, da disciplina estrita da ação 
calculada pelas massas e inspirada por uma teoria científica da 
situação social, oferece escassas possibilidades de façanhas. Nada 
mais se opõe, efetivamente, ao aventureirismo pequeno ou grande, 
que a ação ampla, séria, profunda e metódica de um grande partido 
marxista revolucionário, inclusive ilegal. A ilegalidade comunista 
não é a dos carbonari, a preparação comunista da insurreição não 
é a dos blanquistas. Os carbonari e os blanquistas eram um punha-
do de conspiradores dirigidos por alguns idealistas inteligentes e 
enérgicos. Um partido comunista, mesmo numericamente débil, 
representa sempre, por sua ideologia, a classe operária. Encarna a 
consciência de classe de centenas de milhares ou de milhões de ho-
mens. Seu papel é imenso, já que é o cérebro de um sistema nervo-
so, mas inseparável das aspirações, das necessidades, da atividade 
do proletariado inteiro, de maneira que os desígnios individuais, 
quando não se ajustam às necessidades do partido – ou, o que 
dá no mesmo, ao proletariado2 – perde muita de sua importância.

Neste sentido, o partido comunista é, dentre todas as organi-
zações revolucionárias que a história produziu até hoje, a menos 
vulnerável aos golpes da provocação.

2 Pelo contrário, as iniciativas individuais ou coletivas afinadas com 
as necessidades e as aspiraçõess do partido - quer dizer, do proleta-
riado - adquerem aí a sua máxima eficácia.
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A provocação, faca de dois gumes
Alguns processos peculiares contêm as ofertas de serviço diri-

gidas à polícia. Olhei por acaso um tomo de correspondência com 
o estrangeiro, onde se pode verificar sucessivamente “um súdito 
dinamarquês possuidor de instrução superior” e um “estudante 
saído de boa família” solicitarem emprego na polícia secreta de sua 
majestade, o Czar da Rússia...

As múltiplas ajudas monetárias concedidas a Serova compro-
vam a atenção da polícia com relação a seus servidores, inclusive 
os aposentados. A administração apenas punha na lista negra os 
agentes surpreendidos em flagrante delito de fraude e extorsão. 
Qualificados como “chantagistas” e inscritos nas listas negras, per-
diam todo o direito ao reconhecimento do Estado.

Os outros, em troca, podiam obter tudo. Adiamentos ou dis-
pensas do serviço militar, perdões, anistia, favores diversos depois 
de condenações oficiais, pensões temporárias ou de viagem, tudo, 
incluindo favores do próprio Czar. Viu-se o Czar conceder a ve-
lhos provocadores nomes e sobrenomes nobres. O sobrenome e 
o nome tinham, segundo o rito ortodoxo, valor religioso; o chefe 
espiritual da igreja russa infringia assim as leis da própria religião. 
Tudo era pouco para gratificar um bom delator!

A provocação terminou convertendo-se em toda uma institui-
ção. A cifra completa de pessoas que, ao longo de vinte anos de 
movimento revolucionário, renderam serviços à polícia pode va-
riar entre os 35 e 40 mil. Estima-se que a metade delas, mais ou 
menos, foi desmascarada. Alguns milhares de antigos delatores e 
provocadores sobrevivem hoje impunemente na própria Rússia, 
pois sua identificação não foi possível. Entre esta multidão, havia 
homens de valor e, inclusive, alguns que desempenharam um pa-
pel importante no movimento revolucionário.

Na liderança do partido socialista revolucionário e de sua orga-
nização de choque, encontrava-se, desde 1909, o engenheiro Evno 
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Azev que, a partir de 1890, firmava com seu nome seus relatórios à 
polícia. Azev foi um dos organizadores da execução do grão-duque 
Sérgio, do ministro Plehvre e de muitos outros. Era quem dirigia, 
antes de enviá-los à morte, heróis tais como Kaliáev e Egor Sazónov3.

No comitê central bolchevique, encabeçando sua fração na 
Duma, encontrava-se, como vimos, o agente secreto Malinovski.

A provocação, ao alcançar semelhante amplitude, convertia-se 
também em um perigo para o regime ao qual servia e, sobretudo, 
para os homens desse regime. Sabe-se, por exemplo, que um dos 
mais altos funcionários do Ministério do Interior, o policial Rach-
kovski, conheceu e aprovou os projetos de execução de Plehvre 
e do grão-duque Sérgio. Stolipin4, perfeitamente informado dos 
casos, era acompanhado em suas saídas pelo chefe de polícia Gue-
rásimov, pois sua presença parecia-lhe uma garantia contra os aten-
tados cometidos por instigação dos provocadores. Stolipin foi, con-
tudo, morto pelo anarquista Bagrof, que havia pertencido à polícia.

A provocação, apesar de tudo, prosperava ainda no momento 
de estourar a revolução. Os agentes provocadores receberam sua 
última mensalidade nos últimos dias de fevereiro de 1917, uma 
semana antes da derrubada da autocracia.

3 I. Kaliáev executou, por ordem do Partido Socialista Revolucioná-
rio, o Grão-duque Sérgio (Moscou, 1905), e foi enforcado. Egor Sa-
zónov executou, por sua vez, no mesmo ano, em São Petersburgo, 
o presidente do conselho Plehve. Condenado à morte, perdoado, 
enviado a trabalhos forçados, anistiado, suicidou-se no cárcere de 
Akatuí, poucos meses antes de concluir a sua pena, para protestar 
contra os maltratatos que recebiam os seus companheiros detidos. 
Estes dois homens de grande beleza moral, deixaram na Rússia uma 
profunda recordação.
4 Stolypin, chefe de governo czarista no período da reação implacável 
que se seguiu à revolução de 1905, dedicou-se a consolidar o regime 
por meio de uma repressão sistemática e de reformas agrárias.
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Revolucionários abnegados viram-se tentados a servir-se da 
provocação. Petrov, socialista revolucionário, o qual deixou me-
mórias de um intenso dramatismo, entrou para a Okhrana a fim de 
combatê-la melhor. Feito prisioneiro e tendo experimentado uma 
primeira rejeição por parte do diretor de polícia, finge-se de louco 
para conseguir ser enviado a um asilo de onde a fuga fosse pos-
sível, o que logo conseguiu; regressa, já livre, para oferecer seus 
serviços. Mas, convencido de que havia ido longe demais e de que 
atraiçoava a contragosto, Petrov se suicida logo depois de haver 
executado o coronel Kárpov (1909).

O maximalista5 Salomón Ryss (Mortimer), organizador de um 
grupo terrorista extremamente audaz (1906-07), chega a despis-
tar por um tempo a Segurança, da qual tornou-se um colaborador 
secreto. O caso de Salomón Ryss constitui uma exceção digna de 
ser mencionada, quase inacreditável, que só se explica pelos hábi-
tos muito particulares da Okhrana depois da Revolução de 1905. 
Como regra geral, é impossível enganar a polícia; é impossível para 
um revolucionário penetrar em seus segredos. O agente secreto de 
mais confiança tem relação apenas com um ou dois policiais, dos 
quais nenhuma informação retira; porém, são úteis até as menores 
palavras e, inclusive, as mentiras que lhes são ditas, são esclareci-
das no mesmo dia6.

O desenvolvimento da provocação, por outro lado, induziu às 

5 Pouco numerosos, os maximalistas, dissidentes do Partido Socia-
lista Revolucionário, aos quais reprovavam a corrupção dos seus 
chefes e a ideologia oportunista, foram principalmente, embora 
com teorias tão radicais como fantasiosas, terroristas intrépidos. 
Ainda existe uma marca deles, com os socialistas-revolucionários 
de esquerda.
6 Salomón Ryss pagaraia cara a sua audácia. Preso no sul da Rússia, 
depois de algumas ações arriscadas, teve que se defender, frente aos 
juízes, da terrível suspeita dos seus companheiros de luta, rejeitou 
“reemprender o serviço” na Okhrana e, condenado à morte, morreu 
como revolucionário.
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vezes a Okhrana a preparar complicadas intrigas nas quais muitas 
vezes não pôde dar a última palavra. Foi assim que, em 1907, foi 
necessário para seus objetivos facilitar a fuga do próprio Ryss. Para 
consegui-lo, o diretor da polícia não vacila em cometer inclusive 
um crime. Cumprindo instruções, dois guardas organizaram a fuga 
do revolucionário. A averiguação judicial, conduzida de modo de-
sastrado, revelou sua participação. Levados ao conselho de guerra 
e rebaixados oficialmente por seus superiores, foram condenados 
a trabalhos forçados.

Os delatores russos no estrangeiro. O senhor 
Raymond Recouly
Naturalmente, as ramificações da Okhrana estendiam-se até o 

estrangeiro. Seus arquivos incluíam informações relativas à grande 
quantidade de pessoas que viviam então além das fronteiras do 
Império e que, inclusive, jamais estiveram na Rússia. Recém-chega-
do à Rússia pela primeira vez em 1919, achei uma série de fichas 
sobre minha pessoa. A polícia russa seguia com a maior atenção 
as atividades dos revolucionários no estrangeiro. Sobre o caso dos 
anarquistas russos Troianovski e Kirichek, capturados durante a 
guerra em Paris, encontrei volumosos processos. A resenha dos 
interrogatórios celebrados no Palácio da Justiça de Paris estava 
completa. Além disso, russos ou estrangeiros, os anarquistas esta-
vam totalmente vigiados em todas as partes, a cargo da Okhrana, 
a qual, para aquele fim, mantinha uma correspondência constante 
com os serviços de segurança de Londres, Roma, Berlim etc.

Em todas as capitais importantes, residia permanentemente 
um chefe de policia russo. Durante a guerra, M. Krassílnikov, ofi-
cialmente conselheiro da Embaixada, desempenhava este delicado 
posto em Paris.

No momento de estourar a revolução na Rússia, uns quinze 
agentes provocadores trabalhavam em Paris entre os diferentes 
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grupos de exilados russos. Quando o último embaixador do úl-
timo Czar devia entregar a missão diplomática a um sucessor no-
meado pelo governo provisório, uma comissão integrada por altos 
personagens da colônia de exilados em Paris encarregou-se de 
estudar os papéis do senhor Krassílnikov. Sem dificuldade, iden-
tificaram os agentes secretos. Falaram, entre outras surpresas, que 
um membro da imprensa francesa, patriota de bom tom, aparecia 
no círculo de Grenelle na qualidade de delator e espião. Tratava-se 
do senhor Raymond Recouly, então redator do Le Figaro, o qual se 
encarregava da política exterior. 

Em sua oculta colaboração com o senhor Krassílnikov, Recouly, 
seguindo os imperativos assinalados aos confidentes, havia troca-
do seu nome pelo pseudônimo pouco literário de Ratmir. Ofício 
de cachorro, nome de cachorro. Ratmir informava à Okhrana so-
bre seus colegas da imprensa francesa. Em Le Figaro e outros lu-
gares levava a polícia da Okhrana. Recebia 500 francos por mês. 
Suas atividades são notórias. Encontram-se completas, impressas, 
parece que desde 1918, em Paris, num volumoso relatório do se-
nhor Agafonov, membro da comissão investigadora dos exilados 
parisienses em torno à provocação russa na França. Os membros 
desta comissão – alguns deles devem viver ainda em Paris –, não 
esqueceram, por certo, de Ratmir Recouly. Por outro lado, René 
Marchand publicou, em 1924, no L’Humanité, as provas tomadas 
de arquivos da Okhrana de Petrogrado, da atividade policial do 
senhor Recouly. Este senhor limitou-se a lançar um desmentido 
no qual ninguém acreditou, nem foi repelido por seus colegas7. É 
explicável. Seu caso, dada a corrupção da imprensa pelos governos 
estrangeiros, é correntíssimo.

7 O senhor Raymond Recouly destila ainda nos jornais burgueses o 
seu esclarecido patriotismo... O dinheiro não tem cheiro.
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Os escritórios clandestinos                                                  
e a polícia internacional
Krassílnikov também tinha às suas ordens toda uma equipe de 

detetives, delatores, assalariados esporádicos que se ocupavam dos 
trabalhos menores, tais como a vigilância da correspondência dos 
revolucionários (escritórios clandestinos privados etc.).

Em 1913-14 (e não creio que sofresse modificações importan-
tes até a revolução), a agência secreta da Okhrana na França era di-
rigida praticamente por um certo Bittard-Monin, que recebia 1.000 
francos mensais. Tomei os nomes destes e seus locais de residência 
dos recibos que seus agentes assinavam como honorários. Sua pu-
blicação talvez não seja de todo inútil. Ei-los aqui:

Agentes secretos da polícia no estrangeiro, sob a direção 
de Bittard-Monin (Paris): E. Invernitzi (Calvi, Córcega), 
Henri Durin (Gênova), Sambaine (Paris), A. ou R. Sau-
vard (Cannes), Vogt (Menton), Berthold (Paris), Fontaine 
(Cap Martin), Henri Neuhaus (Cap Martin), Vicent Vizar-
delli (Grenoble), Barthes (San Remo), Ch. Delangle (San 
Remo), Georges Coussonet (Cap Martin), O. Rougeaux 
(Menton), E. Levêque (Cap Martin), Fontana (Cap Martin), 
Artur Frumento (Alassis), Sustrov ou Surkánov e David 
(Paris), Dussosois (Cap Martin), R. Gottlieb (Niza), Roselli 
(Zurique), senhora G. Richard (Paris), Jean Abersold (Lon-
dres), J. Bint (Cannes), Karl Voltz (Berlim), senhora Drou-
chot, senhora Tiercelin, senhora Fagon, Jollivet, Rivet.

Três pessoas recebiam uma pensão da agência russa de Paris. A 
viúva Farse (ou Farsa?), a viúva Rigo (ou Rigault?) e N. N. Chachnikov.

A presença temporária de numerosos agentes em Cap Martin 
ou em outras localidades de menor importância explica-se pela ne-
cessidade de delações. Todos estes agentes não tinham dificuldade 
para mudar-se.
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Tinham conseguido organizar em toda a Europa um admirável 
escritório clandestino privado. Em Petrogrado, possuímos pastas 
com cópias de cartas trocadas entre Paris e Niza, Roma e Genebra, 
Berlim e Londres etc. Toda a correspondência de Savinkov e de 
Chernov, no momento em que ambos viviam na França, foi con-
servada nos arquivos da polícia de Petrogrado. Correspondência 
entre Haase e Dan8 também foi interceptada, como muitas outras. 
Como? O zelador ou o carteiro, ou simplesmente um empregado 
dos correios, sem dúvida retribuídos generosamente, retinham du-
rante algumas horas – o tempo preciso para copiá-las – as cartas 
dirigidas às pessoas vigiadas. As cópias eram feitas, muitas vezes, 
por pessoas que não conheciam a língua utilizada pelos autores 
das cartas; grosserias, por demais insignificantes, o delatam. Tra-
ziam – também copiado – o selo de expedição e o endereço. Eram 
enviadas a Petrogrado com maior rapidez.

Naturalmente, a polícia russa no estrangeiro colaborava com as 
polícias locais9. Enquanto que os agentes provocadores, desconhe-

8 Haase, líder da social-democracia alemã, morto em 1919 por um 
louco; Dan, menchevique russo.
9 A colaboração estreita é quase que a regra entre as polícias dos 
Estados capitalistas, de forma que de certo modo poderia-se fa-
lar em polícia internaiconal. Em relação ao início da colaboração 
entre a Okhrana czarista e a Segurança da III República francesa, 
acharão-se curiosas e pormenorizadas páginas num velho livro de 
Ernest Daudet, Histoire diplomatique de l’alliance franco-russe, 1894. 
Ali verá-se como os senhores Freyssinet, Ribot, Constant, na altura 
ministros, combinam com o embaixador da Rússia, Morenheim, a 
detenção de um grupo de nihilistas, organizado pelo delator Lande-
sen (quem, mais tarde, sob o nome de Harting, fez carreira de diplo-
mata na França, recebendo a Legião de Honra). Um outro livro, não 
menos esquecido, L’alliance franco-russe, de Jules Hansen, confirma 
esta versão. Afinal, o antigo chefe da Segurança, Goron, relata em 
suas memórias que o prefeito de Paris pediu ao chefe da polícia rus-
sa em Paris (Rachkovsky) a colaboração dos seus agentes para o con-
trole de certos emigrados (citado por V. Búrtzev). Apontemos estas 
confissões, apesar da sua velhice: estão assinadas por homens dos 
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cidos de todos, faziam seu papel de revolucionários, ao seu redor 
operavam os detetives de Krassílnikov, ignorados oficialmente, mas 
na realidade encorajados e ajudados. Detalhes típicos mostram de 
que natureza era a ajuda que lhe prestavam as autoridades france-
sas. O agente Francesco Leone, que mantinha relações com Burt-
zev10, consentiu em entregar-lhe em dinheiro alguns segredos do 
senhor Bittard-Monin. Seu colega, Fontana, do qual tinha mandado 
roubar uma fotografia, feriu-o com uma cacetada num café perto da 
Gare de Lyon (Paris, 28 de junho de 1913). Detido o agressor, ten-
do sido achadas duas cadernetas de agente da segurança francesa e 
um revólver, foi enviado à comissária sob a quádrupla acusação de 
“usurpação de função, porte de armas proibidas, golpes e feridas 
e ameaças de morte”. Vinte e quatro horas depois era deixado em 
liberdade por intervenção de Krassílnikov, depois de ter sido des-
mentida oficialmente sua qualidade de agente da Segurança rus-

quais não cabe a suspeita de quererem caluniar o governo francês. 
Refiramo-nos a fatos muito mais recentes que, infelizmente, não ti-
vérom a ressonância que deveriam nem sequer na imprensa operá-
ria. Em Fevereiro de 1922, Nicolau Fort, um dos supostos assassinos 
do ministro espanhol Dato e da sua companheira Joaquina Concep-
ción, foi entregue pela polícia alemã à polícia espanhola, por meio 
da polícia francesa. A transferência dos extraditados realizou-se no 
maior dos segredos. O governo espanhol pagou à polícia berlinesa 
uma avultada soma. Em 1925, durante o governo Henriot, a gendar-
meria e a polícia francesas repeliam em diversas oportunidades, na 
fronteira dos Pireneus, os operários espanhóis encurralados pela 
polícia de Primo de Rivera.
10 Publicista, liberal, Vladímir Búrtzev consagrou-se à história do 
movimento revolucionário e à luta contra a provocação policial. 
Desmascarou os provocadores Azev, harting-Landesen e a outros 
muitos. Preconizou o terrorismo individual contra o antigo regime. 
Após a queda do czarismo, evoluiu rapidamente, como a maioria 
dos socialistas-revolucionários, os seus companheiros de luta, em 
direção à contrarrevolução. Amigo e colaborador de G. Hervé, par-
tidário da intervenção na Rússia, converterá-se em agente de propa-
ganda de Denikin, Kolchak, Wrangel, em Paris.
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sa. Quanto ao indiscreto Leone, a embaixada russa conseguiu sua 
expulsão da França. Uma carta de Krassílnikov relata ao diretor 
da segurança todos estes incidentes e o coloca a par das gestões 
empreendidas para conseguir expulsar Búrtzev da Itália.

Em outra carta, o mesmo Krassílnikov informa a Okhrana de 
uma interpelação socialista sobre as manobras da polícia russa, na 
qual aparecia implicado: “não é preciso temer as autoridades fran-
cesas. Os parlamentares socialistas tem outras ocupações nestes 
momentos”11.

Os criptogramas. Novamente                                  
o escritório clandestino
Mas, e se os revolucionários utilizassem códigos em suas cartas?

Então a Okhrana encarregava um investigador genial para de-
cifrar a mensagem. Constato que jamais falhou. Este especialista 
excepcional, denominado Zibin, havia conquistado uma tal reputa-
ção de infalibilidade que durante a revolução de março... preserva-
ram-no. Passou ao serviço do novo governo, que o empregou, me 
parece, na contra-espionagem.

Os mais diversos códigos, conforme parece, podem ser decifra-
dos. Se são empregadas combinações geométricas ou aritméticas, 
o cálculo de possibilidades pode oferecer alguns indícios. Basta 

11 Toda a correspondência deste personagem e dos seus chefes é 
altamente edificante. Vemos o diretor da Segurança de Petersbur-
go assegurar ao senhor Krassílnikov que as autoridades russas des-
mentirão, em todas as circunstâncias, o seu papel na polícia russa; 
vemos este estranho “conselheiro diplomático” (título oficial) ma-
quinar, para burlar os inquéritos de Búrtzev, uma intriga prodigio-
samente complicada. Um ex-agente da Segurança russa no estran-
geiro, Jollivet, entra em relação com Búrtzev, lhe faz revelações e 
encarrega-se de vigiar uma pessoa suspeita de provocação, mas na 
verdade vigia o próprio Búrtzev, de quem informa à Okhrana. Dela-
ção e traição em terceiro grau! Um labirinto.
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um ponto de partida – a menor chave – para decifrar uma mensa-
gem. Para corresponder-se, alguns camaradas serviam-se – relata-
ram-me – de certos livros nos quais achavam conveniente marcar 
certas páginas. Bom psicólogo, Zibin achava os livros e as páginas. 
“As cifras baseadas em texto de escritores conhecidos, em mode-
los fornecidos por manuais das organizações revolucionárias, na 
disposição vertical de nomes ou divisas”, não valem nada, escreve 
o ex-policial M. E. Bakai12. As cifras das organizações centrais são 
as mais frequentemente denunciadas pelos provocadores ou deci-
fradas com dificuldades, depois de um trabalho minucioso. Bakai 
considera como as melhores cifras de uso corrente aquelas que po-
dem proceder de textos impressos pouco conhecidos. Zibin se ha-
via cercado de uma coleção de gavetas e fichários onde poderiam 
ser encontrados instantaneamente os nomes de todas as cidades 
da Rússia; onde, por exemplo, existe certa rua São Alexandre; o 
nome de todas as cidades onde havia estas ou aquelas fábricas ou 
escolas; as alcunhas e pseudônimos de todas as pessoas suspeitas 
que viviam no império etc. 

Possuía listas alfabéticas de estudantes, de marinheiros, de ofi-
ciais etc. Encontravam-se em uma carta, muito inocente na apa-
rência, estas simples palavras: “O moreninho foi esta noite à rua 
Maior”, e mais adiante uma frase relativa a um “estudante de medi-
cina”. Bastava abrir algumas gavetas para saber se o moreninho já 
havia sido fichado e em qual cidade havia uma faculdade de medi-
cina e uma rua Maior. Três ou quatro indícios semelhantes eram já 
uma possibilidade digna de ser considerada.

Em toda a correspondência vigiada ou tomada, as menores alu-
sões a determinada pessoa eram passadas para as fichas, nas quais 
certos números remetiam ao texto das cartas. Arquivos inteiros esta-
vam cheios de cartas semelhantes. Três cartas totalmente correntes, 
provenientes de três militantes dispersos em uma região e que fize-
ram alusão incidental a um quarto, podiam delatá-los perfeitamente.

12 Byloé, Le passé, Paris, 1908.
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Sublinhemos: o controle da correspondência pelos escritórios 
clandestinos – cuja existência é rigorosa e tradicionalmente nega-
da pela polícia, mas sem os quais não existiria polícia – é de gran-
de importância. O correio das pessoas conhecidas ou suspeitas é 
vigiado em princípio; depois, uma subtração, praticada ao acaso, 
intercepta as cartas que trazem no lacre “entregar a”, aqueles cujos 
caracteres parecem representar algo combinado, aquelas com al-
guma palavra que, de alguma maneira, chama a atenção. A abertura 
das cartas ao acaso proporciona uma documentação tão útil como 
o controle da correspondência dos militantes bem conhecidos. Es-
tes, com efeito, tratam de escrever com prudência (se bem que a 
única prudência real, a única efetiva, é não tratar por carta assun-
tos relativos à ação nem sequer indiretamente), enquanto que o 
membro comum do partido – os desconhecidos – esqueciam-se 
das precauções mais elementares.

A Okhrana fazia três cópias das cartas de seu interesse: uma 
para a direção da censura, outra para a direção da Segurança Geral 
e outra para a direção da polícia local. A carta chegava ao seu desti-
natário. Em certos casos – por exemplo, naqueles em que se havia 
feito revelar quimicamente uma tinta invisível – a polícia guardava 
o original e fazia chegar ao destinatário uma cópia perfeitamente 
imitada, obra de certo especialista que era um verdadeiro virtuose.

Para abrir cartas usavam procedimentos que variavam segun-
do a engenhosidade dos funcionários: abriam as cartas com vapor, 
despregavam selos colados – que, em seguida, eram repostos com 
uma lâmina de barbear aquecida etc. O mais corrente é que as 
pontas do envelope não estejam bem coladas. Introduz-se, então, 
pela abertura um aparato feito de uma varinha metálica, ao redor 
do qual se enrola suavemente a carta, que assim se torna fácil de 
pegar e de retornar ao envelope sem abri-lo.

As cartas interceptadas nunca eram enviadas à justiça, a fim de 
não lançar luz, nem sequer indireta, sobre a ação do escritório 
clandestino. Eram utilizadas na confecção de relatórios policiais.
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O escritório da decifração não se ocupa apenas das cifras dos 
revolucionários. Também colecionava fotografias de cifras diplo-
máticas das grandes potências...

Síntese informativa. O método dos gráficos
Até agora, examinamos apenas os mecanismos de observação 

da Segurança russa. Seus procedimentos são, de alguma maneira, 
analíticos. Investigar, indagar, registrar. Trata-se de uma organiza-
ção ou de um militante, os métodos são os mesmos. Ao fim de 
certo tempo – que pode ser curtíssimo – a Segurança dispõe de 
certo tipo de dados sobre o adversário:

1) os da vigilância exterior, cujos resultados são resumidos em 
quadros concisos, esclarecem suas atividades, seus movimen-
tos, seus hábitos, suas relações, seu meio etc;

2) os da agência secreta ou os informantes, que relatam sobre 
suas ideias, intenções, trabalhos, atividade clandestina;

3) o que se pode obter da leitura atenta de periódicos e publi-
cações revolucionárias;

4) os de sua correspondência, ou da correspondência de tercei-
ros com ele, completam o assunto.

O grau de precisão das informações obtido pelos agentes se-
cretos era, naturalmente variável. A impressão geral que dão os 
processos é, contudo, de uma exatidão muito grande, sobretudoos 
que se referem a organizações solidamente estabelecidas. Os pro-
cessos policiais contêm informação verbal muito detalhada de cada 
reunião secreta, resumos de cada discurso importante, exemplares 
de cada publicação clandestina, inclusive multicopiados13.

Temos já a Segurança em posse de informações abundantes. O 

13 O expediente de vigilância das organizações socialdemocratas, 
somente para o ano 1912, incluía 250 grossos volumes.
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trabalho de observação e análises está feito. Segundo o método cien-
tífico, deve seguir então um trabalho de classificação e de síntese.

Seus resultados serão expressos em gráficos.

Vamos esclarecer um. Títulos: Relações de Borís Savinkov. Este 
quadro, de 40 cm de altura por 70 cm de largura, resume, de ma-
neira que se possa abarcar de uma olhada, todos os dados obtidos 
sobre as relações do terrorista.

Ao centro, um retângulo, em forma de cartão de visita, com seu 
nome escrito à mão. Deste retângulo, irradiam linhas que ligam 
a pequenos círculos de cores. Regularmente, estes são, por sua 
vez, centros de onde partem outras linhas que os ligam a outros 
círculos. Assim sucessivamente. As relações, inclusive indiretas, de 
um homem, podem deste modo ser captadas no processo, qual-
quer que seja o nome dos intermediários, conscientes ou não, que 
os relacionam com uma dada pessoa. No quadro de relações de 
Savinkov, os círculos vermelhos que representam suas relações 
de “luta”, dividem-se em três grupos de nove, oito e seis pessoas, 
todos consignados com seus nomes e sobrenomes. Os círculos 
verdes representam pessoas com as quais teve ou tem relações di-
retas, políticas ou de outro tipo: aparecem 37; os círculos amarelos 
representam parentes (são nove); os círculos cor de café indicam 
as pessoas relacionadas com seus amigo e conhecidos...

Tudo isto em Petrogrado. Outros sinais representam suas rela-
ções em Kiev. Lemos, por exemplo: B. S. conhecia Varvara Eduárdov-
na Varsovskaya, que conhecia, por sua vez, 12 pessoas em Petrogra-
do (nomes, sobrenomes etc.) e cinco em Kiev. Bem pode ser que B. 
S. não soubera nada destas 12 e destas cinco pessoas. Mas a polícia 
conhecia melhor que ele mesmo a quais novelos levavam seus fios!

Era uma organização? Tomemos uma série de quadros de estu-
do, evidentemente resenhas, de uma organização socialista revolu-
cionária do governo de Vilna. Os círculos vermelhos formam, aqui 
e lá, espécies de constelações: entre eles, as linhas se entrecruzam 
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estranhamente. Decifremos: Vilna. Um círculo vermelho: Ivanov, 
cognominado o Velho, rua, número, profissão. Uma seta refere-se 
a Pável (iguais dados). E algumas setas nos indicam que em 23 de 
fevereiro (de 16 a 17 h), em 27 (às 21 h) e em 28 (às 16 h) Ivanov 
visitou Pável. Outra seta refere-se a Marfa, que o visitou em 27, ao 
meio dia. Assim, sucessivamente, estas linhas se confundem como 
os passos na rua. Este quadro permite seguir, hora a hora, a ativi-
dade de uma organização.

Antropometria, filiação... e liquidação
Mencionemos aqui um meio acessório, muito útil, de que dis-

punha a Segurança: a antropometria (o bertillonnage, do nome 
do senhor Bertillon, que inventou o sistema), valiosíssimo para os 
serviços de identificação judicial. É feita uma ficha antropométrica 
de toda pessoa presa: a pessoa é fotografada de diferentes ângulos, 
de frente, de perfil, de pé, sentado; medido com a ajuda de instru-
mentos de precisão (forma e dimensão do crânio, do antebraço, 
do pé, da mão etc), examinada por especialistas que ratificam sua 
filiação científica (forma do nariz e da orelha, matiz dos olhos, ci-
catrizes e sinais no corpo). São tomadas as suas impressões digi-
tais: o estudo das mínimas sinuosidades da epiderme poderá servir 
para o fim de estabelecer sua identidade, quase inevitavelmente, 
servindo-se de uma impressão digital, deixada em um copo ou na 
maçaneta de uma fechadura. Em todas as investigações judiciais 
as fichas antropométricas, classificadas por índices característicos, 
fornecem sua quantidade de informações.

Os mais ínfimos sinais podem ser perigosos. A conformação da 
orelha, o matiz das meninas dos olhos, a forma do nariz podem 
ser observadas na rua sem chamar a atenção. Estes dados bastarão 
em seguida ao policial experimentado para identificar o homem, 
a despeito das mudanças que tenha feito no físico. Umas letras 
convencionais transmitirão por telegrama uma filiação científica.
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Já os principais militantes são perfeitamente conhecidos. A po-
lícia está muito bem inteirada da organização em seu conjunto. Só 
falta fazer uma síntese, desta vez, de modo concreto. Façamos algo 
bonito e formal! E o fazem. Estes são os quadros em cores, cuida-
dosos como trabalhos de arquitetos, artísticos. Os sinais são expli-
cados com legendas. Este é um Esquema de organização do par-
tido socialista-revolucionário, que nem os membros do Comitê 
Central possuem; ou o quadro de organização do Partido Socialista 
Polonês, do Bund judeu, da propaganda nas fábricas de Petrogrado 
etc. Todos os partidos, todos os grupos são estudados a fundo.

Nada platonicamente, por certo! Estamos aqui perto do objeti-
vo. Um elegante desenho nos mostra o “projeto de liquidação da 
organização socialdemocrata de Riga”. No , o Comitê Central (qua-
tro nomes) e a comissão de propaganda (dois nomes); abaixo, o 
comitê de Riga, em relação com cinco grupos, do qual dependem 
26 subgrupos. No total, 76 nomes de pessoas para uma trintena 
de organizações. Só falta agarrar todo mundo de uma só vez para 
extirpar completamente a organização socialdemocrata de Riga...

Estudo científico do movimento revolucionário
Terminado o trabalho, seus autores sentem um legítimo or-

gulho por conservar sua memória. Editam – quase com luxo - 
um álbum de fotografias de membros da organização liquidada. 
Tenho em minha frente um álbum consagrado à liquidação do 
grupo anarquista-comunista “Os Comunistas”, pela polícia de 
Moscou, em agosto de 1910. Quatro gravuras mostram o arma-
mento e a equipe do grupo: seguem 18 retratos acompanhados 
de dados biográficos.

Os materiais – relatórios, processos, gráficos etc – que até esse 
momento haviam sido utilizados com um propósito prático, imedia-
to, vão sê-lo desde agora com um espírito de certa forma científico.
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Cada ano, era publicado um volume a cargo da Okhrana e 
exclusivamente para seus funcionários, o qual contém uma com-
pleta, embora sucinta, exposição dos principais casos sucedidos e 
informes sobre a situação atual do movimento revolucionário.

Volumosos tratados foram escritos sobre o movimento revo-
lucionário para instruir as jovens gerações de policiais. Pode-se 
ler aí a história de cada partido (origem e desenvolvimento), um 
resumo de suas ideias e programas, uma série de desenhos acom-
panhados de textos explicativos que proporcionam o esquema de 
sua organização, as resoluções de suas últimas assembleias e dados 
de seus militantes mais conhecidos. Em resumo, uma monografia 
breve e completa. A história do movimento anarquista da Rússia 
será, por exemplo, muito difícil de reconstituir por causa da dis-
persão de homens e grupos, das perdas inauditas que sofreu esse 
movimento durante a revolução. Contudo, temos a sorte de achar, 
nos arquivos da polícia, um pequeno e excelente volume, detalha-
díssimo, onde se encontra resumida esta história. Bastará agregar 
algumas notas e um curto prefácio para entregar ao público um 
livro do maior interesse...

Sobre os grandes partidos, a Okhrana publicou trabalhos cons-
cienciosos, alguns dos quais seriam dignos de reimpressão e que, 
no conjunto, algum dia serão úteis. Sobre o movimento sionista 
judeu, 156 páginas em grande formato. Relatório dirigido à direção 
da polícia. A atividade da socialdemocracia durante a guerra, 
102 páginas em linha fechada. Situação do partido socialista-revo-
lucionário em 1908 etc. São alguns dos títulos escolhidos ao acaso 
entre os folhetos saídos dos jornais da polícia imperial.

O Departamento de Polícia também editava folhas periódicas 
de informação, para uso dos funcionários superiores.

Para uso do Czar, era confeccionada, em exemplar único, uma 
espécie de revista manuscrita que aparecia de dez a quinze vezes 
ao ano, na qual os mínimos incidentes do movimento revolucio-
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nário – capturas isoladas, pesquisas positivas, repressões – eram 
registrados. Nicolau II sabia de tudo. Nicolau II não desdenhava as 
informações obtidas pelos gabinetes secretos. Os relatórios estão 
contém frequentemente anotações de seu próprio punho.

A Okhrana não vigiava somente os inimigos da autocracia. Era 
considerado bom ter nas mãos os amigos e, sobretudo, saber o 
que pensavam. O gabinete secreto estudava muito especialmente 
as cartas dos altos funcionários, conselheiros de Estado, ministros, 
cortesãos, generais etc. As passagens interessantes destas cartas, 
ordenadas por temas e datas, formavam cada semestre um grosso 
volume datilografado que só duas ou três personalidades podero-
sas liam. A generala Z... escreve à princesa T... dizendo que desa-
prova a nomeação de M. Certo personagem do conselho Imperial 
que zomba do ministro Z... nas reuniões. Isto é apontado. Um 
ministro comenta, a seu modo, uma proposta de lei, um relato, 
um discurso. Copiado, anotado. A título de “informações sobre a 
opinião pública”.

A proteção da pessoa do Czar
A proteção da sagrada pessoa do Czar exigia um mecanismo es-

pecial. Li cerca de trintas folhetos consagrados à forma de preparar 
as viagens de sua majestade imperial por terra, por mar, em trem, 
em automóvel, no interior, nas ruas, nos campos. Inumeráveis 
regras presidem a organização de cada deslocamento do sobera-
no. Inclusive quando, durante uma solenidade, deve cruzar certas 
ruas, seu itinerário casa a casa, janela a janela, é estudado de modo 
a saber exatamente quais pessoas habitam ao longo do percurso 
e quem os visitam. Mapas de todas as casas, de todas as ruas por 
onde passará o cortejo são levantados; desenhos das fachadas e 
com o número de apartamentos, assim como os nomes dos inqui-
linos, facilitam os preparos.

Várias vezes, no entanto, a vida de Nicolau II esteve à mercê dos 
terroristas. Circunstâncias fortuitas o salvaram. Não a Okhrana...
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Quanto custa uma execução
Entre os papéis da polícia czarista, abundam os mais tristes do-

cumentos humanos, como já vimos. Ainda que um pouco fora do 
tema, creio que devemos consagrar algumas linhas a uma série de 
simples recibos de pequenas somas de dinheiro, encontrados jun-
to a um processo. Tanto mais quanto que estes papéis aparecem 
muito frequentemente depois da liquidação de grupos revolucio-
nários, engordando e encerrando os processos já por si volumosos 
pela vigilância e a delação. À maneira do epílogo...

Estes documentos nos mostram quanto custava à polícia czaris-
ta uma execução. São os recibos assinados por todos aqueles que, 
direta ou indiretamente, colaboravam com o carrasco.

Gastos da execução dos irmãos Modat e Djavat Mustafa Ogli, 
condenados pelo tribunal militar do Cáucaso (em rublos):

Rublos
Transporte dos condenados da fortaleza de Metek 
à prisão, pelos carreteiros 4 

Outros gastos 4
Por haver cavado e tampado duas covas (seis co-
veiros assinam cada um um recibo de dois rublos 12

Por ter armado o patíbulo 4
Por vigiar o trabalho 8
Gastos de viagem de um sacerdote (ida e volta) 2
Ao médico, pelo certificado de morte 2
Ao carrasco 50
Gastos de viagem do carrasco 2

Em resumidas contas, não é caro. O padre e o médico, sobre-
tudo, são modestos. O sacerdócio de um e a profissão do outro 
implicam (não é assim?) devoção pela humanidade.
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A esta altura, pensamos que aqui deveríamos iniciar um capítu-
lo intitulado: “A tortura”. Todas as polícias fazem uso mais ou me-
nos frequente do “interrogatório” medieval. Nos EUA é praticado 
o terrível “3º Interrogatório”. Na maioria dos países da Europa, a 
tortura generalizou-se depois do agravamento da luta de classes 
devido à guerra. A Siguranza romana, a Defesa polonesa, as po-
lícias alemã, italiana, iugoslava, espanhola, búlgara – alguma nos 
escapa, com certeza – a usam com frequência. A Okhrana russa 
as havia precedido neste caminho, ainda que com certa modera-
ção. Ainda que tenham acontecido casos, inclusive numerosos, 
de castigos corporais – o Knut [chicote] – em algumas prisões, o 
tratamento infligido a seus prisioneiros pela polícia russa antes da 
revolução de 1905 parece ter sido mais humano que o que ocorre 
hoje, em caso de prisão, aos militantes operários de uma dúzia de 
países da Europa. Depois de 1905, a Okhrana possuía câmaras de 
tortura em Varsóvia, Riga, Odessa, e, segundo parece, na maioria 
dos grandes centros urbanos.

Conclusão. Porque se torna                                          
a revolução invencível
A polícia devia ver de tudo, entender de tudo, saber de tudo, 

poder tudo. O poderio e a perfeição de seu aparato pareciam tanto 
mais terríveis na medida que encontrava recursos insuspeitos nos 
lugares mais baixos da alma humana.

Contudo, não pôde impedir nada. Durante meio século, defen-
deu inutilmente a autocracia contra a revolução, que a cada ano se 
tornava mais forte.

Por outro lado, seria errado deixar-se impressionar pelo meca-
nismo aparentemente perfeito da Segurança imperial. É verdade 
que, à sua frente, achavam-se alguns homens inteligentes, alguns 
técnicos de grande valor profissional; mas toda a maquinaria re-
pousava sobre o trabalho de uma multidão de funcionários igno-
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rantes. Nos relatórios melhores elaborados achavam-se os mais 
divertidos disparates. O dinheiro lubrificava todas as engrenagens 
da enorme máquina; a ganância é um forte estímulo, mas ineficaz. 
Nada de grande se faz sem nobre desinteresse. E a autocracia só 
tinha defensores interessados em seu proveito próprio.

Se, depois da derrubada de 26 de março de 1917, fosse ne-
cessário demonstrar, com fatos tomados da história da revolução 
russa, a inutilidade dos esforços do diretor do Departamento de 
Polícia, poderíamos citar múltiplos argumentos como o que nos 
oferece o ex-policial M. E. Bakai. Em 1906, depois da repressão da 
primeira revolução, quando o chefe da polícia Trusévich reorgani-
zou a Okhrana, as organizações revolucionárias de Varsóvia, prin-
cipalmente as do Partido Socialista Polonês14, “suprimiram durante 
o ano 20 militares, sete delegados, 56 policiais, e feriram 92; em 
resumo, puseram fora de combate 179 agentes da autoridade. Des-
truíram, além disso, 149 depósitos de álcool da administração. Na 
preparação destas ações, participaram centenas de homens que, na 
maioria dos casos, continuaram ignorados pela polícia”. M. E. Bakai 
observa que, nos períodos de auge da revolução, os agentes provo-
cadores frequentemente ficavam escassos; mas reapareciam quan-
do ascendia a reação. Assim como os corvos nos campos de batalha.

Em 1917, a autocracia desmoronou sem que as legiões de de-
latores, de provocadores, de delegados, de carrascos, de guardas 
municipais, de cossacos, de juízes, de generais, de padres, pudes-
sem desviar o curso inflexível da história. Os relatórios da Okhra-
na redigidos pelo general Globachev constatam a proximidade da 
revolução e fazem em profusão advertências inúteis ao czar. Da 
mesma forma que os mais sábios médicos chamados para assistir a 
um moribundo podem apenas constatar, minuto a minuto, os pro-
gressos da enfermidade, os oniscientes policiais do império viam 
impotentes como o mundo czarista se precipitava ao abismo...

14 Convertido mais tarde em patriota, governamental e policial. O 
partido de Pilsudski.
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Porque a revolução era consequência de causas econômicas, 
psicológicas, morais, situadas além deles e fora de seu alcance. 
Estavam condenados a resistir inutilmente e a sucumbir. Porque 
é a eterna ilusão dos governantes crer que podem anular os efei-
tos sem considerar as causas, legislar contra a anarquia ou contra 
o sindicalismo (como nos Estados Unidos), contra o socialismo 
(como Bismarck fez na Alemanha), contra o comunismo, como se 
faz hoje um pouco por toda parte. A velha experiência histórica. O 
império romano também perseguiu inutilmente os cristãos. O ca-
tolicismo inundou a Europa de fogueiras, sem conseguir derrotar 
a heresia, a vida.

Na verdade, a polícia russa foi ultrapassada. A simpatia instin-
tiva ou consciente da imensa maioria da população estava com os 
inimigos do antigo regime. O martírio cotidiano destes suscitava 
a adesão de alguns e a admiração de um grande número. Sobre 
este velho povo cristão exercia uma influência irresistível a vida de 
apóstolos dos propagandistas que, renunciando ao bem estar e à 
segurança, afrontavam, para levar um novo evangelho aos miserá-
veis, a prisão, o exílio siberiano e a própria morte. Voltavam a ser 
“o sal da terra”: eram os melhores, os únicos portadores de uma 
imensa esperança e por isso eram perseguidos.

Tinham a seu lado só a força moral, a das ideias e os sentimen-
tos. A autocracia já não era um princípio vivo. Ninguém acreditava 
já em sua necessidade. Carecia de ideólogos. A própria religião, 
pela boca de seus pensadores mais sinceros, condenava aquele re-
gime que repousava apenas no emprego sistemático da violência. 
Os maiores cristãos da Rússia moderna, dujobortzi e tolstoianos, 
eram anarquistas. Mas uma sociedade que já não repousa em ideias 
vivas, aquela na qual os princípios fundamentais estão mortos, so-
brevive, quando muito, pela força da inércia.

Mas na sociedade russa dos últimos anos do antigo regime, as 
ideias novas – subversivas – haviam conseguido uma força sem 
contrapeso. Tudo o que na classe operária, na pequena burguesia, 
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no exército e na marinha, nas profissões liberais pensava e opera-
va, era revolucionário, quer dizer “socialista” de alguma maneira. 
Não existia uma classe media satisfeita, como nos países da Euro-
pa ocidental. O antigo regime era defendido apenas pelo clero, a 
nobreza cortesã, os banqueiros, alguns políticos, em resumo, por 
uma aristocracia ínfima. As ideias revolucionárias achavam terreno 
favorável em qualquer lugar. Durante muito tempo, a nobreza e a 
burguesia entregaram à revolução seus melhores filhos. Quando 
um militante se escondia, encontrava numerosas ajudas espontâ-
neas, desinteressadas, devotas. Quando um revolucionário era pre-
so, cada vez com mais frequência os encarregados de conduzi-lo 
simpatizavam com ele e entre os carcereiros chegou a haver “cama-
radas”. Tanto era certo que, na maioria das prisões, era fácil comu-
nicar-se clandestinamente com o exterior. Esta simpatia também 
facilitava as fugas. Guerchuni, condenando à morte e transferido 
de uma prisão a outra, encontrou policiais que eram “amigos”. 
Búrtzev, em sua luta contra a provocação, encontrou no passado 
preciosa colaboração de um alto funcionário do Ministério do In-
terior, o senhor Lopujin, casualmente um homem honesto, e num 
velho policial, Bakai. Eu conheci um revolucionário que havia sido 
vigilante numa prisão. Os casos de “vigilantes” convertidos pelos 
presos não eram raros... E quanto ao estado de espírito dos ele-
mentos mais atrasados da população – partindo do ponto de vista 
revolucionário – estes fatos são sintomáticos.

E estas são apenas causas aparentes, superficiais, superpos-
tas a outras mais profundas. O poder das ideias, a força moral, 
a organização e a mentalidade revolucionária não eram mais que 
os resultados de uma situação econômica cujo desenvolvimento 
se encaminhava para a revolução. A autocracia russa encarnava o 
poder de uma aristocracia de grandes latifundiários e de uma oli-
garquia financeira, submetida a influências estrangeiras as quais, 
por consequência, dificultavam as instituições pouco propícias ao 
desenvolvimento da burguesia. Pouco numerosa, desprovida de 
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influência política, descontente, a classe média urbana dava seus 
filhos – juventude estudantil, intelectuais – à revolução, a uma re-
volução liberal, certamente, pois não queriam ver a ascensão do 
mujique e do operário. 

A grande burguesia industrial, comerciante, financeira, deseja-
va uma monarquia constitucional “à inglesa”, na qual, naturalmen-
te, exerceria o poder. Oprimida pelos impostos, presa nos tempos 
de paz, na época da prosperidade europeia, de fomes periódicas, 
desmoralizada pelo monopólio da vodka, explorada brutalmente 
por padres, policiais, burocratas e grandes proprietários, a massa 
rural acolhia com fervor, depois de mais de meio século, os cha-
mados dos revolucionários: “camponeses, apoderem-se da terra!”. 
E, como esta massa proporcionava ao exército a imensa maioria 
de seus efetivos, a bucha de canhão de Liaoiang e Mukden, assim 
como os carrascos de todas as sublevações, o exército, elabora-
do pelas organizações militares dos partidos clandestinos, esse 
exército mantido na obediência pelos conselhos de guerra e pelo 
“governo da porrada no focinho”, agitava-se de amargura. Uma 
classe operária jovem, no entanto, multiplicada tão rapidamente 
conforme se desenvolvia a indústria capitalista, privada do ele-
mentar direito de falar seus próprios idiomas, de consciência, de 
organização, de imprensa (direitos que eram desconhecidos pelo 
antigo regime russo), ignorante dos enganos do regime parlamen-
tar, vivendo em casebres, recebendo salários baixos, submetida ao 
policial arbitrário, em resumo, colocada frente às novas realidades 
da luta de classes, tomava mais clara consciência de seus interesses 
cada dia que passava. 

Trinta nacionalidades de origem diferente, ou vencidas pelo 
império, privadas do elementar direito de falar suas línguas, colo-
cadas na impossibilidade de ter uma cultura nacional, russificadas 
a golpes de chicote, eram mantidas sob o jugo apenas por meio 
de constantes medidas repressivas. Na Polônia, na Finlândia, na 
Ucrânia, nos países bálticos, no Cáucaso, gestavam-se revoluções 
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nacionais, prestes a aliar-se com a revolução agrária, a insurreição 
operária, a revolução burguesa... A questão judaica surgia por to-
das as partes.

Na cúpula do poder, uma dinastia degenerada rodeada de im-
becis. O cabeleireiro Felipe cuidava, mediante hipnotismo, da saú-
de precária do presumido herdeiro. Rasputin tirava e punha minis-
tros de dentro de seu quarto. Os generais roubavam o exército, os 
grandes dignitários saqueavam o Estado. Entre este poder e a na-
ção, uma burocracia, inumerável, que vivia sobretudo de suborno.

No seio das massas, as organizações revolucionárias, amplas 
e disciplinadas, ativas constantemente, possuidoras tanto de uma 
vasta experiência como do prestígio e do apoio de uma magnífica 
tradição... Tais eram as forças profundas que trabalhavam pela re-
volução. E contra elas, na vã esperança de impedir a avalanche, a 
Okhrana esticava suas débeis barreiras!

Nesta deplorável situação, a polícia trabalhava sabiamente. 
Bom. Conseguia, digamos, “liquidar” a organização socialdemo-
crata de Riga. Setenta prisões decapitavam o movimento na região. 
Imaginemos por um momento uma liquidação total. Ninguém es-
capou. E depois?

Para começar, estas setenta prisões não passavam despercebi-
das. Cada um dos militantes estava em relação com pelo menos 
uma dezena de pessoas. Setecentas pessoas, quando menos, se 
encontravam repentinamente cara a cara com este fato brutal: a 
captura de gente honesta e valente, cujo crime consistia em querer 
o bem comum... O processo, as condenações, os dramas privados 
que toleravam, provocavam uma explosão de simpatia e interesse 
entre revolucionários. Se algum deles conseguia fazer ouvir uma 
voz enérgica vinda do banco dos acusados, podia dizer-se com 
certeza que a organização, ao apelo desta voz, renasceria de suas 
cinzas. Era questão de tempo.

Portanto, que fazer com os setenta militantes presos? Não era 
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possível prendê-los mais que durante um tempo longo ou deportá-
-los às regiões desertas da Sibéria. Bom. Na prisão – ou na Sibéria – 
encontram camaradas, mestres e alunos. Dedicam o tempo ocioso 
ao estudo, à formação teórica de suas ideias. Sofrendo em comum 
endurecem-se, adquirem caráter, apaixonam-se. Cedo ou tarde, 
fugidos, anistiados – graças às greves gerais – ou libertados pro-
visoriamente, reintegrar-se-ão à vida social como revolucionários 
“veteranos” ou “ilegais”, agora muito mais forte que nunca. Não 
todos, claro. Alguns morrerão no caminho; dolorosa seleção que 
tem sua virtude. E a lembrança dos amigos desaparecidos tornará 
os que sobrevivam intransigentes.

Enfim, uma liquidação nunca é total. As precauções dos revo-
lucionários preservarão alguns. Os próprios interesses da provo-
cação exigem que sejam deixados alguns presos em liberdade. E o 
acaso incide no mesmo sentido. Os “fugidos”, ainda que metidos 
em situações difíceis, encontram-se em condições de aproveitar as 
circunstâncias favoráveis do meio...

A repressão apenas se vale, em última análise, do medo. Mas 
basta o medo para anular as necessidades, o anseio de justiça, a 
inteligência, a razão, o idealismo, todas aquelas forças revolucioná-
rias que expressavam a pujança formidável e profunda dos fatores 
econômicos de uma revolução? Valendo-se da intimidação, os reacio-
nários esquecem-se que causaram mais indignação, mais ódio, mais 
sede de martírio que temor verdadeiro. Intimidam apenas os débeis: 
exasperam os melhores e endurecem a resolução dos mais fortes.

E os provocadores?

À primeira vista, podem causar prejuízos terríveis ao movimen-
to revolucionário. Mas, é mesmo assim?

Graças ao seu concurso, a polícia pode, certamente, multiplicar 
as capturas e as “liquidações” de grupos. Em determinadas circuns-
tâncias, pode destruir os mais profundos planos políticos. Pode 
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acabar com militantes valiosos. Os provocadores têm sido, muitas 
vezes, os fornecedores diretos do carrasco. Tudo isto é terrível, 
certamente. Mas tampouco é menos verdade que a provocação 
nunca pode anular a não ser indivíduos ou grupos e que é quase 
impotente contra o movimento revolucionário em seu conjunto.

Vimos como um agente provocador encarregava-se de fazer 
entrar na Rússia (em 1912) propaganda bolchevique; como outro 
(Malinovski) pronunciava na Duma discursos redigidos por Lênin; 
como um terceiro organizava a execução de Plehve. No primeiro 
caso, nosso patife pode entregar à polícia uma quantidade conside-
rável de literatura; contudo, não pode, com risco de “queimar-se” 
imediatamente, entregar toda a literatura, inclusive poderá apenas 
entregar uma quantidade muito restrita. De forma boa ou má, 
contribui, pois, para sua difusão. Se um folheto propagandístico 
é divulgado por um agente secreto ou por um militante devotado, 
os resultados são sempre os mesmos: o essencial é que seja lido. 
Se a execução de Plehve foi preparada por Azev ou por Savinkov, 
não importa sabê-lo. Ainda que fosse o resultado da luta entre as 
camarilhas da polícia. O importante é que Plevhe desapareça. Os 
interesses da revolução neste caso são muito mais importantes que 
os maquiavelismos ínfimos e infames da Okhrana. Quando o agen-
te secreto Malinovski faz ouvir na Duma a voz de Lênin, o ministro 
do Interior fazia mal em regozijar-se pelo êxito de seu agente pago. 
A importância que a palavra de Lênin tem para o país não pode 
comparar-se com a que possa ter a voz de um miserável. De modo 
que se pode, parece-me, dar duas definições que se compensam 
do agente provocador, mas das quais a segunda é mais significativa.

1) O agente provocador é um falso revolucionário;

2) O agente provocador é um policial que, sem querer, serve à 
revolução.

Aparenta servi-la. Mas em semelhante ofício não existem apa-
rências. Propaganda, combate, terrorismo, tudo é realidade. Não 
se milita pela metade ou superficialmente.
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Os miseráveis, que num momento de covardia se precipitaram 
neste lodo, pagaram caro. Recentemente, Máximo Górki publicou 
em suas Considerações Retrospectivas a curiosa carta de um agen-
te provocador. O homem escrevia mais ou menos isto: “Eu estava 
consciente de minha infâmia, mas também sabia que ela não podia 
retardar em nenhum segundo o triunfo da revolução.”

A verdade é que a provocação torna a luta mais inflamada. In-
cita o terrorismo, inclusive um terrorismo que os revolucionários 
prefeririam abster-se de realizar. Que fazer, com efeito, com um 
traidor? A ideia de perdoá-lo não ocorria a ninguém. No duelo en-
tre a polícia e os revolucionários, a provocação acrescenta um ele-
mento de intriga, de sofrimento, de ódio, de menosprezo. É mais 
perigosa para a revolução que para a polícia? Creio no contrário. 
De outros pontos de vista, a provocação e a polícia têm um interes-
se imediato em que sempre esteja ameaçado aquilo que é a razão 
de ser do movimento revolucionário. 

Em caso de necessidade, antes de renunciar a uma segunda 
fonte de benefícios, tramam complôs eles mesmos; isto já foi visto 
antes. Neste caso, o interesse da polícia está totalmente em contra-
dição com o do regime que tem por missão defender. As manobras 
de provocadores de certa envergadura podem ser perigosas inclu-
sive para o próprio Estado. Azev organizou um atentado contra 
o Czar, atentado que foi frustrado unicamente por circunstâncias 
totalmente fortuitas e imprevistas (o desfalecimento de um dos re-
volucionários). Nesse instante, o interesse pessoal de Azev – que 
lhe era mais caro, sem dúvida, que a segurança do império – exigia 
uma ação de muito barulho; pesava sobre ele no partido socialista 
revolucionário uma suspeita que punha em perigo sua vida. Por 
outro lado, existiu a dúvida de se os atentados que ele havia pos-
sibilitado não serviam aos desígnios de algum Fouché. É possível. 
Mas intrigas semelhantes entre os detentores do poder só revelam 
a gangrena de um regime e contribuem não pouco para sua queda.

A provocação é muito mais perigosa pela desconfiança que se-
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meia entre os revolucionários. Tão logo alguns traidores tenham 
sido desmascarados, a confiança desaparece do seio das organiza-
ções. É terrível, porque a confiança no partido é a base de toda for-
ça revolucionária. São murmuradas acusações, logo são ditas em 
voz alta, geralmente não se podem ser esclarecidas. Daí resultam 
males em certo sentido piores que os que a própria provocação 
poderia ocasionar. 

É preciso recordar certos casos lamentáveis: Barbés acusou o 
heroico Blanqui – e Blanqui, apesar de seus quarenta anos de re-
clusão, apesar de toda sua vida exemplar, de sua vida indomável, 
jamais pôde tirar de si a infame calúnia. Bakunin também foi acu-
sado. E que diremos de vítimas menos conhecidas – e não por 
isso menos arruinadas pela calúnia: Girier-Lorion, anarquista, é 
acusado de provocação pelo deputado “socialista” Delory; para li-
vrar-se desta intolerável suspeita, dispara sobre os agentes e morre 
na prisão. De forma parecida foi o fim de outro valente, anarquista 
também, na Bélgica: Hartestein-Sokolov (Processo de Gante, em 
1909), a quem toda a imprensa socialista enlameou ignobilmente 
e que morreu na prisão... É tradicional: os inimigos da ação, os 
covardes, os acomodados, os oportunistas, com gosto tomam sua 
artilharia dos esgotos! A suspeita e a calúnia lhes servem para desa-
creditar os revolucionários. E assim continuará sendo.

Este mal – a suspeita e a desconfiança entre nós – só pode 
ser limitado e isolado por uma grande força de vontade. Deve ser 
impedido – e esta é a condição prévia de toda luta vitoriosa contra 
a verdadeira provocação, a qual, ao acusar caluniosamente a um 
militante, “faz o jogo” – que ninguém seja acusado às pressas, e im-
pedir além disso que uma acusação formulada contra um revolu-
cionário seja simplesmente aceita sem discussão. Cada vez que um 
homem seja sequer tocado por uma suspeita, um júri formado por 
camaradas deverá determinar se se trata de uma acusação fundada 
ou de uma calúnia. São simples regras que deverão ser observadas 
com inflexível rigor se quisermos preservar a saúde moral das or-
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ganizações revolucionárias.

E, além do mais, mesmo que fosse perigoso para os indiví-
duos, não devem ser exageradas as forças do agente provocador: 
em grande medida, depende também de cada militante defender-
-se eficazmente.

Os revolucionários russos, em sua luta contra a polícia do anti-
go regime, haviam alcançado um conhecimento prático seguro dos 
procedimentos e métodos da polícia. Se ela era forte, eles eram 
muito mais. Qualquer que seja a perfeição dos gráficos elaborados 
pelos especialistas da Okhrana sobre a atividade de uma dada or-
ganização, podemos estar seguros de antemão de encontrar nelas 
falhas. Dificilmente – dizíamos – uma “liquidação” de grupo era 
completa, porque, graças às precauções, alguém sempre escapará. 
No tão laborioso gráfico das relações de B. Savinkov, faltam, por 
certo, alguns nomes; e, por acaso, os mais importantes. Os militan-
tes russos consideravam, com efeito, que a ação clandestina (ile-
gal) está sujeita a leis inflexíveis. A cada instante perguntavam-se: 

“Estará isto de acordo com as regras da conspiração?”15

O “código da conspiração” teve na Rússia, entre os grandes ini-
migos da autocracia e do capital, teóricos e práticos destacados. 
Estudá-lo a fundo seria de grande utilidade. Deve conter as regras 
mais singelas, precisamente aquelas que, por causa de sua simpli-
cidade, são muitas vezes esquecidas...

Graças a esta ciência da conspiração, os revolucionários pude-
ram viver ilegalmente nas capitais russas durante meses e anos. 
Eram capazes de converter-se, conforme exigisse a situação, em 
caixeiros viajantes, em cocheiros, em “estrangeiros ricos”, em ser-
ventes etc. Em todos estes casos, era indispensável que dominas-
sem seus papéis. Para explodir o Palácio de Inverno, o operário 

15 Konspirativno?
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Stepan Jalturin estudou durante semanas a vida dos operários que 
trabalhavam regularmente no palácio16. Kaliáev, para vigiar Plehve 
em Petrogrado, se fez de cocheiro. Lênin e Zinóviev, encurralados 
pela polícia de Kerenski, conseguiram refugiar-se em Petrogrado e 
somente saíam disfarçados. Lênin foi operário fabril.

A ação ilegal, com o tempo, cria hábitos e uma mentalidade 
que podem ser consideradas como a melhor garantia contra os 
métodos policialescos. Que policiais talentosos, que pícaros hábeis 
poderiam ser comparados com os revolucionários seguros de si 
mesmos, circunspectos, reflexivos e valentes, que obedecem a uma 
orientação comum?

Qualquer que seja a perfeição dos métodos empregados para 
vigiar os revolucionários, não serão encontrados sempre nos mo-
vimentos e nas ações destes uma incógnita irredutível? Não apare-
cerá sempre, nas equações mais cuidadosamente elaboradas pelo 
inimigo, um enorme e terrível X? Que traidor, delator ou investiga-
dor sagaz decifrará a inteligência revolucionária? Quem medirá o 
poder da vontade revolucionária?

Quando se tem a favor as leis da história, os interesses do fu-
turo, os requerimentos econômicos e morais que conduzem à 
revolução; quando se sabe com certeza o que se quer, as armas 
próprias e as do inimigo; quando se escolheu a ação ilegal; quando 

16 O carpinteiro Stepán Jalturin, fundador em 1878 da União Seten-
trional de Operários Russos, foi um dos verdadeiros precursores do 
movimento operário russo. Adiantando-se um quarto de século ao 
seu tempo, concebeu a revolução como realizável através da Greve 
Geral. Colocado como carpinterio entre operários do Palácio de In-
verno, dormiu longo tempo sobre um colchão que a pouco e pouco 
foi enchendo de dinamita... Alexandre II escapou à explosão de 5 
de Fevereiro de 1880. Jaulturin foi enforcado dois anos mais tarde, 
depois de ter executado o procurador Srélnikov, de Kiev. Tinha sido 
obrigado ao terrorismo por causa da provocação policial que asso-
lou a sua agrupação operária. É um dos maiores e mais nobres vul-
tos da história da Revolução Russa.
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há confiança em si mesmo e só se trabalha com aqueles nos quais 
se tem confiança; quando se sabe que a obra revolucionária exige 
sacrifício e que toda semente devotada frutificará cem vezes, então 
se é invencível.

A prova é que os milhares de processos da Okhrana, as milhões 
de fichas do serviço de informação, os maravilhosos gráficos de 
seus técnicos, as obras de seus cientistas, todo este mirífico arsenal 
está agora nas mãos dos comunistas russos. Os policiais, em um dia 
de distúrbios, fugiram entre a gritaria da multidão; os que foram 
agarrados pelo pescoço foram afogados – definitivamente – nos 
canais de Petrogrado; em sua maioria, os funcionários da Okhrana 
foram fuzilados17. Todos os provocadores que foi possível identi-
ficar tiveram a mesma sorte. E um dia, um pouco para ilustrar os 
camaradas estrangeiros, reunimos numa espécie de museu certo 
número de peças particularmente curiosas, tomadas dos arquivos 
secretos da Segurança do império... Nossa exposição foi realizada 
em uma das salas mais belas do Palácio de Inverno; os visitantes 
podiam folhear, junto a uma janela situada entre duas colunas de 
malaquita, o livro de registro da fortaleza de Pedro e Paulo, a tene-
brosa Bastilha do Czar, sobre cujos velhos torreões via-se, do outro 
lado do Neva, agitar a bandeira vermelha. Aqueles que viram sabem 
que a revolução é invencível mesmo antes de vencer. 

17 A república democrática de Kerensky acreditou poder protegê-
-los, conseguindo alguns passar ao estrangeiro.
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O PROBLEMA DA 
ILEGALIDADE

Jamais ser ingênuo
Sem uma visão clara deste problema, o conhecimento dos méto-

dos e procedimentos policiais não teria nenhuma utilidade prática.

O fetichismo da legalidade foi e continua sendo um dos traços 
característicos do socialismo favorável à colaboração de classes, 
estimulando a crença na possibilidade de transformar a ordem ca-
pitalista sem entrar em conflito com seus privilegiados. Mas isto é 
mais que indício de uma candura pouco compatível com a menta-
lidade dos políticos, é sinal da corrupção dos líderes. Instalados 
numa sociedade que fingem combater, recomendam respeito às 
regras do jogo. A classe operária não pode respeitar a legalidade 
burguesa, a menos que ignore o verdadeiro papel do Estado, o 
caráter enganoso da democracia; em poucas palavras, os princípios 
básicos da luta de classes.

Se o trabalhador sabe que o Estado é uma face das instituições 
destinadas a defender os interesses dos proprietários contra os não 
proprietários, quer dizer, a manter a exploração do trabalho; que 
a lei, sempre promulgada pelos ricos contra os pobres, é aplica-
da por magistrados invariavelmente vindos da classe dominante; 
que invariavelmente a lei é aplicada com um rigoroso espírito de 
classe; que a coerção – que começa com a pacífica ordem do agen-
te da polícia e termina com o golpe da guilhotina, passando por 
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presídios e penitenciárias – é o exercício sistemático da violên-
cia legal contra os explorados, esse trabalhador não apenas pode 
considerar a legalidade como um fato, do qual devem-se conhecer 
os diversos aspectos, suas diversas aplicações, as armadilhas, as 
consequências – e também as vantagens – das quais deverá tirar 
partido alguma vez, mas que deve ser frente à sua classe apenas um 
obstáculo puramente material.

É necessário que demonstremos o caráter antiproletário de toda 
legalidade burguesa? Poderia ser. Em nossa luta desigual contra o 
velho mundo, as demonstrações mais sensíveis devem ser feitas 
uma e outra vez. Nos bastará mencionar brevemente um número 
de fatos bastante conhecidos. Em todos os países, o movimento 
operário conseguiu conquistar, devido a combates prolongados 
por mais de meio século, o direito de associação e de greve. Este 
direito ainda não é reconhecido, na própria França, aos trabalhado-
res do Estado e aos de empresas consideradas de utilidade pública 
(como se não fossem todas!), tais como os ferroviários. Nos confli-
tos entre capital e o trabalho, o exército sempre interveio contra o 
trabalho; nunca contra o capital. Nos tribunais, a defesa dos pobres 
é quase impossível, devido aos gastos de toda ação judicial; na rea-
lidade, um operário não pode nem tentar nem sustentar um pro-
cesso. A imensa maioria de delitos e crimes tem por causa direta a 
miséria e entra na categoria de atentados à propriedade.

As prisões estão povoadas de uma imensa maioria de pobres. 
Até a guerra, na Bélgica, existia o sufrágio censitário: um capitalis-
ta, um padre, um oficial, frente a um só advogado que contraba-
lançava os votos de dois ou três trabalhadores, segundo o caso. No 
momento em que escrevemos procura-se restabelecer o sufrágio 
censitário na Itália.

Respeitar esta legalidade é coisa de tolos. Contudo, desdenhá-
-la não seria menos funesto. Suas vantagens para o movimento 
operário são tanto mais reais quanto menos ingênuo é. O direito 
à existência e à ação legal é, para as organizações do proletariado, 
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algo que se deve reconquistar e ampliar constantemente. Ressalta-
mos isso porque a inclinação oposta ao fetichismo da legalidade 
se manifesta, às vezes, entre os bons revolucionários, inclinados 
– por uma espécie de tendência ao menor esforço em política (é 
mais fácil conspirar que dirigir uma ação de massas) – a certo des-
dém pela ação legal. Parece-nos que nos países onde a reação ainda 
não venceu, destruindo as conquistas democráticas do passado, 
os trabalhadores deverão defender firmemente sua situação legal 
e nos outros países lutar para conquistá-las. Na própria França, a 
liberdade de que goza o movimento operário necessita ser amplia-
da, e só será mediante a luta. O direito de associação e de greves 
ainda é negado ou contestado aos funcionários do Estado e a cer-
tas categorias de trabalhadores; a liberdade de manifestação é mui-
to menor que nos países anglo-saxões; as investidas da contestação 
operária ainda não conquistaram as ruas e a legalidade, como na 
Alemanha e na Áustria.

Experiências do pós-guerra:                                                                             
não deixar-se surpreender
Durante a guerra, vimos todos os governos dos países belige-

rantes substituir as instituições democráticas pela ditadura militar: 
estado de sítio, supressão na prática do direito de greve, prorroga-
ção e recesso dos parlamentos, onipotência dos generais, regime 
de conselhos de guerra. As necessidades excepcionais da defesa 
nacional lhes proporcionavam uma justificação plausível. Desde 
que, ao acabar a guerra, a onda vermelha surgida da Rússia trans-
bordou por toda a Europa, quase todos os Estados capitalistas 
– combatentes desta vez na guerra de classes –, ameaçados pelo 
movimento operário, trataram como papéis sem valor os textos 
sagrados de suas próprias leis.

Os Estados bálticos (Finlândia, Estônia, Lituânia, Letônia) e Po-
lônia, Romênia, Iugoslávia, forjaram contra a classe operária leis 
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pérfidas não disfarçadas por nenhuma hipocrisia democrática. A 
Bulgária aprimorou os efeitos de sua legislação infame com vio-
lências extralegais. Hungria, Itália e Espanha contentaram-se em 
abolir, no tocante a operários e camponeses, todo tipo de legali-
dade. Mais culta, melhor organizada, a Alemanha estabeleceu, sem 
recorrer a leis de exceção, um regime que poderíamos chamar de 
terrorismo judiciário e policial18. Os Estados Unidos aplicam bru-
talmente suas leis sobre o “sindicalismo criminoso”, a sabotagem 
e a... espionagem! Milhares de operários foram detidos em virtude 
de uma espionnage act promulgada durante a guerra contra os 
súditos alemães que moram nos EUA.

Não restam na Europa mais que os países escandinavos, Ingla-
terra, França e alguns pequenos países onde o movimento operário 
ainda goza do benefício da legalidade democrática. Pode-se afirmar, 
sem temer ser desmentido pelos acontecimentos, que com a pri-
meira crise social realmente perigosa este benefício lhe será reti-
rado irrestrita e vigorosamente. Indícios muito precisos chamam 
nossa atenção. Em novembro de 1924, as eleições britânicas foram 
realizadas sobre a base de uma campanha anticomunista, na qual 
uma falsa carta de Zinoviev, pretensamente dirigida ao partido tra-
balhista inglês e interceptada por um gabinete secreto, proporcio-
nava a prova de convicção principal. Na França, tentaram em várias 
oportunidades dissolver a CGT. Se não nos equivocamos, esta dis-
solução chegou a ser formalmente aprovada. Briand, em seu tem-
po, para queimar a greve de ferroviários chegou inclusive a militari-
zar – ilegalmente – os ferroviários. O clemancismo19 não pertence 
a um passado suficientemente longínquo; e Poincaré demonstrou, 
desde a ocupação do Ruhr, uma evidente veleidade por imitá-lo.

18 Uma circular do ministro Jarres prescrevia às autoridades locais, 
em 1925, a prisão o e a perseguição de todos os militantes operá-
rios revolucionários. Sabe-se que isso implicou a detenção de quase  
7.000 comunistas.
19 Por Clemenceau, o chamado “estadista de ferro”.
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Pois bem, para um partido revolucionário, deixar-se surpreen-
der por ser posto fora da lei, seria tanto como desaparecer. Pelo 
contrário, preparar o funcionamento ilegal é ter a certeza de so-
breviver a todas as medidas da repressão. Três exemplos impressio-
nantes, tomados da história recente, ilustram esta verdade.

1. Um grande partido comunista que se deixa surpreender ao 
ser ilegalizado:

O PC da Iugoslávia, partido de massas, que contava, em 1920, 
com mais de 120 mil membros e com 60 deputados na Skúpchina, 
é desfeito em 1921, em cumprimento à Lei de Defesa do Estado. 
Sua derrota é instantânea e total. Desaparece da cena política20.

2. Um partido comunista que é destruído aos poucos:

O Partido Comunista Italiano estava obrigado, desde antes da 
subida de Mussolini ao poder, a uma existência mais que semilegal 
como consequência da perseguição fascista. A furiosa repressão – 
4.000 detenções de operários na primeira semana de 1923 – não 
conseguiu quebrar em nenhum momento o PCI, que, pelo con-
trário, fortificado e ampliado, passou de ter 10.000 membros em 
1923 a quase 30.000 membros nos começos de 1925.

3. Um grande partido comunista que não é surpreendido em 
absoluto:

Em fins de 1923, depois dos preparativos revolucionários de 
outubro e da insurreição de Hamburgo, o PC alemão foi dissolvi-
do pelo general Von Seeckt. Provido desde há muito de flexíveis 
organizações ilegais, necessita continuar, contudo, sua existência 
normal. O governo deve muito pouco depois reconsiderar uma 
medida cuja ineficácia resulta evidente. O PC alemão sai da ilega-
lidade com seus efetivos tão pouco golpeados, que consegue nas 
eleições de 1924 mais de três milhões e meio de votos.

20 O PC yugoslavo reorganizou-se na ilegalidade. Conta atualmente 
com vários milhares de membros.
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Os limites da ação revolucionária legal
A legalidade, além disso, tem, nas democracias capitalistas mais 

“avançadas”, limites que o proletariado não pode respeitar sem 
condenar-se à derrota. A propaganda no exército, necessidade vi-
tal, não é legalmente tolerada. Sem a defecção de pelo menos uma 
parte do exército, não há revolução vitoriosa. Esta é a lei da histó-
ria. Em todo exército burguês, o partido do proletariado deve fazer 
nascer e cultivar tradições revolucionárias, possuir organizações 
ramificadas, tenazes no trabalho, mais vigilantes que o inimigo. A 
mais democrática das legalidades não toleraria em absoluto a exis-
tência de comitês de ação onde precisamente são necessários: nos 
entroncamentos ferroviários, nos portos, nos arsenais, nos aero-
portos. A mais democrática das legalidades não tolera propaganda 
comunista nas colônias: como prova, a perseguição dos militantes 
hindus e egípcios pelas autoridades inglesas; e igualmente o regi-
me de provocações policiais instituído pelas autoridades francesas 
em Túnis. Enfim, não é necessário dizer que os serviços de ligações 
internacionais devem sempre ser subtraídos à curiosidade da es-
pionagem estatal.

Ninguém sustentou com mais firmeza que Lênin – na época 
da fundação do partido bolchevique russo e, mais tarde, durante 
a fundação dos partidos comunistas europeus – a necessidade da 
organização revolucionária ilegal. Ninguém combateu mais o feti-
chismo da legalidade. No II Congresso da Social-democracia Russa 
(Bruxelas-Londres, 1903) a divisão de mencheviques e bolchevi-
ques baseou-se principalmente na questão da organização ilegal. 
A discussão do primeiro parágrafo dos estatutos foi o motivo. L. 
Mártov, que havia de ser durante 20 anos o líder do menchevismo, 
queria conceder a qualidade de membro do partido a qualquer um 
que prestasse serviços a este (sob o controle do partido), ou seja, 
na realidade aos simpatizantes, numerosos sobretudo nos meios 
intelectuais, que se esforçariam em não se comprometer a ponto 
de colaborar com a ação ilegal. Com rispidez, Lênin sustentou que, 
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para pertencer ao partido, era necessário “participar no trabalho 
de uma de suas organizações” (ilegais). A discussão parecia exces-
sivamente formal. Porém, Lênin estava coberto de razão. Não se 
pode ser a metade ou um terço de um revolucionário. O partido 
da revolução deve aproveitar, é claro, toda contribuição; porém, 
não pode contentar-se em receber, da parte de seus membros, uma 
vaga simpatia, discreta, verbal, inativa. Aqueles que não consentem 
em arriscar pela classe operária uma situação material privilegiada, 
não devem estar em situação de exercer uma influência determi-
nante no interior do partido. A atitude com respeito à ilegalidade 
foi para Lênin a pedra de toque que lhe serviu para diferenciar os 
verdadeiros revolucionários dos... outros21.

Polícias particulares
Deverá levar-se em conta outro fator: a existência de polícias 

particulares extra legais, capazes de proporcionar à burguesia ex-
celentes braços armados pagos.

Durante a guerra mundial, os serviços de informação da Action 
francaise atuaram com um êxito notável como provedores dos con-
selhos de guerra de Clemenceau. Sabe-se que Marius Plato esteve 
à frente da polícia privada da AF. Por outro lado, um tal Jean Maxe, 
compilador e diletante descomedido dos Cahiers de L’antifrance, 
consagrou-se na espionagem dos movimentos de vanguarda22.

É muito pouco provável que todas as formações reacionárias 
inspiradas no fascio italiano possuíssem serviços de espionagem 
e de polícia.

21 Sobre isso consultar: V. I. Lenin, O que fazer?
22 Jean Maxe foi identificado pela revista Les Humbles. É um tal Jean 
Didier, residente en París (XVIlle). Para falar a verdade, suas labo-
riosas compilaçõs sobre “o complô clartista-judeu-germano-bolche-
vique” (ufa!) e mais parecem lieteratura fantástica do que um traba-
lho policial. Contudo, a burguesia francesa os apreciam.
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Na Alemanha, as forças vitais da reação concentram-se, desde 
o desarmamento oficial do país, em organizações mais que semi-
-secretas. A reação compreendeu que, inclusive nos partidos le-
galizados pelo estado, a clandestinidade é um recurso precioso. 
Compreende-se que todas estas organizações assumam contra o 
proletariado mais ou menos as funções de uma polícia oculta.

Na Itália, o partido fascista não se contentou em dispor da po-
lícia oficial. Tem seus próprios serviços de espionagem e contra 
espionagem. Por todas as partes espalhou seus delatores, agentes 
secretos, seus provocadores, seus esbirros. E foi esta máfia policial 
e terrorista que liquidou Matteoti, além de muitos outros.

Nos Estados Unidos, a participação das polícias particulares nos 
conflitos entre o capital e o trabalho tomou uma amplitude temível. 
Os escritórios de famosos detetives particulares fornecem aos capi-
talistas delatores discretos, exímios provocadores, rifle men (atira-
dores de elite), guardas, capatazes e também “militantes de trade 
unions” generosamente corrompidos. As companhias de detetives 
Pinkerton, Burns e Thiele possuem 100 escritórios e cerca de 10.000 
sucursais; empregam, segundo se diz, 135.000 pessoas. Seu orça-
mento anual é estimado em 65 milhões de dólares. Essas firmas são 
as criadoras da espionagem industrial, da espionagem na fábrica, na 
oficina, nos estaleiros, nos escritórios, em todo lugar onde traba-
lham assalariados. Criaram o protótipo do operário dedo-duro23.

Um sistema parecido, denunciado por Upton Sinclair, funciona 
nas universidades e nas escolas da grande democracia cantada por 
Walt Whitman.

Conclusões
Resumindo: o estudo do mecanismo da Okhrana nos revela 

23 Ver: S. Howard e Robert W. Dunn, The Labour Spy (O operário es-
pião), in The New Republic, Nova Iorque; e o romance, de Upton 
Sinclair, 100%.
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que o objetivo imediato da polícia é mais o de conhecer do que o 
de reprimir. Conhecer para poder reprimir na hora certa e na me-
dida desejada, se possível definitivamente. Frente a esse adversário 
sagaz, poderoso e dissimulado, um partido operário carente de 
organizações clandestinas, um partido que não esconde nada faz 
pensar em um homem desarmado, sem abrigo, sob a mira de um 
atirador bem entrincheirado. A seriedade do trabalho revolucioná-
rio não pode habitar numa casa de cristal. O partido da revolução 
deve organizar-se para evitar o quanto possível a vigilância inimiga; 
com o fim de ocultar absolutamente seus recursos mais importan-
tes; com o fim – nos países ainda democráticos – de não estar à 
mercê de uma virada à direita da burguesia ou de uma declaração 
de guerra24; com o fim de inculcar em nossos camaradas hábitos de 
acordo com tais necessidades. 

24 No sucessivo, nos grandes países capitalistas, toda guerra tenderá 
para se desdobrar cada vez mais numa guerra de classes interior. A 
mobilização industrial e o colocar a nação inteira em estado de guer-
ra precisam do esmagamento prévio do movimento operário revo-
lucionário. Tenho-me dedicado a demonstrar, numa série de artigos 
sobre a futura guerra, que a mobilização será o estrangulamento, 
tão rápido quanto possível, do movimento operário. Não resistirão 
ao golpe ninguém além daqueles partidos, sindicatos e organizações 
que se prepararam. Seria útil examinar a fundo essas questões.
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CONSELHOS            
ELEMENTARES       
AO MILITANTE

Os grandes bolcheviques russos qualificam-se orgulhosamente 
como “revolucionários profissionais”. A todos os verdadeiros artí-
fices da transformação social, esta qualificação cabe perfeitamente. 
Excluem-se da atividade revolucionária o diletantismo, o amado-
rismo, a recreação, a pose; coloca definitivamente o militante no 
mundo do trabalho, onde não se trata de “atitudes”, nem da natu-
reza mais ou menos interessante das tarefas, nem do prazer espi-
ritual e moral de ter ideias “avançadas”. O ofício (ou a profissão) 
preenche a maior parte da vida dos que trabalham. Sabem que é a 
coisa séria da qual depende o pão cotidiano; sabem também, mais 
ou menos conscientemente, que deles depende toda a vida social 
e o destino dos homens.

O ofício do revolucionário exige um largo aprendizado, conhe-
cimentos puramente técnicos, amor à tarefa tanto quanto enten-
dimento da causa, dos fins e dos meios. Se, como é frequente, 
torna-se necessário um outro trabalho, para viver, é o de revolu-
cionário que preenche a vida e o outro é, apenas, algo acessório. A 
revolução russa pôde vencer porque em vinte e cinco anos de ativi-
dade política havia formado fortes equipes de revolucionários pro-
fissionais, preparados para realizar uma obra quase sobre-humana.
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Esta experiência e esta verdade deverão estar presentes sempre 
no espírito de todo revolucionário digno deste nome. Na comple-
xidade atual da guerra de classes, são necessários anos de esforços 
para formar um militante, provas, estudos, preparação consciente. 
Todo operário animado do desejo de não passar como um ser in-
significante entre a massa explorada, mas de servir à sua classe e 
viver uma vida mais plena, participando no combate pela transfor-
mação social, deverá esforçar-se para ser também – na medida do 
possível, por pequena que seja – um revolucionário profissional... 
E no trabalho de partido, de sindicato ou de grupo, deverá mos-
trar-se – é o que agora nos interessa – suficientemente conhecedor 
da vigilância policial, inclusive da invisível, inclusive da inofensiva, 
como parece ser nos períodos de calma, e descobri-la.

As recomendações seguintes poderão ser-lhe de muita utilidade.

Não são, por certo, um código completo das regras da clan-
destinidade, nem sequer da precaução revolucionária. Não contêm 
nenhuma receita sensacional. São apenas regras elementares. O 
bom senso bastaria para, com rigor, sugeri-las. Porém, desgraça-
damente, experiências amargas demonstram que sua enumeração 
não é supérflua.

A imprudência dos revolucionários é sempre a melhor auxiliar 
da polícia.

Seguir os passos
A vigilância secreta, passo a passo, fundamento de toda vigilân-

cia, é quase sempre fácil de descobrir. Todo militante deverá consi-
derar-se seguido permanentemente; por princípio, jamais deixará 
de tomar as precauções necessárias para impedir que o sigam. Nas 
cidades grandes, onde o tráfego é intenso, onde os meios de lo-
comoção são variados, o êxito da polícia se deve exclusivamente a 
uma culpável negligência dos camaradas.



77

As regras mais simples são: não se dirigir diretamente ao seu 
destino; dar uma volta por uma rua pouco frequentada, para cer-
tificar-se de que não está sendo seguido; em caso de dúvida, re-
gressar sobre os próprios passos; em caso de sentir que está sendo 
seguido, usar um meio de locomoção e desaparecer.

É um pouco difícil “plantar” os agentes em uma cidade peque-
na; porém, ao fazer-se ostensiva essa vigilância, perde uma grande 
parte de seu valor.

Desconfiar da imagem pré-concebida do “agente à paisana”. 
Este tem frequentemente uma fisionomia bastante característica. 
Porém, os bons policiais sabem adaptar-se à variedade de suas tare-
fas. O transeunte mais conhecido, o operário em mangas de cami-
sa, o vendedor ambulante, o chofer, o soldado podem ser policiais. 
Prever a utilização de mulheres, de jovens e de crianças entre eles. 
Sabemos de uma circular da polícia russa recomendando empre-
gar estudantes em missões que os agentes não podiam cumprir 
sem se fazer notar.

Tomar cuidado também com a irritante mania de ver um dela-
tor em cada um que apareça.

A correspondência e os apontamentos
Escrever o menos possível. Melhor não escrever. Não tomar 

notas sobre temas delicados: é melhor memorizar certas coisas do 
que escrevê-las. Para isso, exercitar-se em guardar por técnicas de 
memorização os endereços e particularmente os números das ruas.

A Caderneta

Caso necessário, tomar notas inteligíveis somente para si mes-
mo. Cada um inventará procedimentos de abreviatura, de inversão 
e de troca dos números (24/42; l significa g, g significa l etc.). Co-
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locar, por sua conta, nome em praças, em ruas etc; para diminuir 
a possibilidade de erro, valer-se de associações de ideias ( a rua 
Lenoir25 se transformará em A Negra; no francês Lenoir significa 
“O Negro”; a rua Lepica se transformará em Ouriço ou Espinho, 
associando a ideia de picar etc.)

As cartas

Com a correspondência, levar em conta os gabinetes negros. 
Dizer o mínimo do que tem que dizer, esforçando-se para ser com-
preendido apenas pelo destinatário. Não mencionar terceiros sem 
necessidade. No caso de necessidade, recordar que um nome é 
melhor que um sobrenome, e que uma inicial – sobretudo conven-
cional – é melhor que um nome.

Variar as designações convencionais.

Evitar todas as precisões (de lugar, de trabalho, de data, de ca-
ráter etc).

Saber recorrer, mesmo sem conhecimento prévio, a estratage-
mas que sempre deverão ser muito simples, e trivializar a informa-
ção. Não dizer, por exemplo: “o camarada Pedro foi detido”, mas 
“o tio Peter ficou doente repentinamente...”.

Receber a correspondência através de terceiros.

Fechar bem as cartas. Não considerar os envelopes de cola 
como garantia absoluta; fazê-los bem finos; os mais grossos são 
mais fáceis de descolar.

Um bom método consiste em pegar a carta por detrás da aber-
tura e recobrir o fecho com um selo elegante.

Recordar sempre:

“Dê-me três linhas escritas por um homem e eu o farei ser pre-
so.” Expressão de um ditado familiar de todas as polícias.

25 Em francês, ao pronunciar este nome, soa como le noir (o negro).
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Conduta geral
Desconfiar dos telefones. Não há nada mais fácil de controlar. 

A conversação telefônica entre dois aparelhos públicos (em cafés, 
telefones automáticos, estações) apresenta menos inconvenientes. 
Não marcar encontros por telefones, a não ser que seja por termos 
combinados.

Conhecer bem os lugares. Em caso de necessidade, estudá-los 
com antecedência em um plano. Prestar atenção nas casas, nas pas-
sagens, nos lugares públicos (estações, museus, cafés, e grandes 
lojas) que tenham várias saídas.

Em lugar público, no trem, em uma visita particular, ter presen-
te as possibilidades de observação e portanto do campo de visão. 
Tratar de observar bem sem ser por sua vez observado. É bom sen-
tar-se de preferência contra a luz: vê-se bem e é menos visível. Não 
é bom deixar-se ver em uma janela.

Entre companheiros
Ter como princípio que na atividade legal o militante deve sa-

ber apenas aquilo que é útil; e que frequentemente é perigoso sa-
ber ou dar a conhecer demais.

E quanto menos conhecida seja uma tarefa mais segurança e 
possibilidade de êxito oferece.

Tomar cuidado com a mania de confidências. Saber calar: Calar-
-se é um dever para o partido, para a revolução.

Saber ignorar voluntariamente aquilo que não se deve conhecer.

É um erro, que pode chegar a ser grave, confiar ao amigo mais 
íntimo, à namorada, ao camarada mais seguro, um segredo de par-
tido que não é indispensável que conheça. Às vezes, é algo que 
pode prejudicá-los; porque somos responsáveis pelo que sabemos, 
e essa responsabilidade pode estar carregada de consequências.
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Não ficar incomodado nem ofendido pelo silêncio de um cama-
rada. Ele não é índice de falta de confiança, mas sim de uma estima 
fraternal e de uma consciência – que deve ser comum – do dever 
revolucionário.

Em caso de detenção
Manter absolutamente o sangue frio. Não deixar-se intimidar 

nem provocar.

Não responder a nenhum interrogatório sem estar assistido por 
um defensor e antes de ter-se aconselhado com este que, se possí-
vel, deverá ser um camarada do partido. Ou, em sua ausência, sem 
haver refletido suficientemente. Toda a imprensa revolucionária 
russa publicava outrora, em grandes caracteres, essa constante reco-
mendação: “Camaradas, não façam declarações! Não digam nada!”

Em princípio: não dizer nada.

Explicar-se é perigoso; se está nas mãos de profissionais capa-
zes de tirar partido da menor palavra. Toda “explicação” lhes pro-
porcionará informação valiosa.

Mentir é extremamente perigoso; é difícil construir uma história 
sem lacunas demasiado evidentes. É quase impossível improvisá-las.

Não tratar de ser o mais astuto: a desproporção de forças é 
muito grande.

Os reincidentes escrevem nos muros das prisões esta enérgica 
recomendação, que pode ser aproveitada pelos revolucionários:

“Não confessar jamais!”

Quando negar algo, negá-lo claramente.

Saber que o adversário é capaz de tudo26.

26 Quando Egor Sazónov colocou sua bomba abaixo da carroça de 
Von Plehve (Petersburgo, 1905), o ministro morreu e o terrorista 
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Não se deixar surpreender nem se desconcertar pelo clássico:

– Sabemos tudo!

Isso nunca é verdade. É um truque sujo usado por todas as 
polícias e por todos os juízes de instrução com todos os detidos.

Não se deixar intimidar pela frequente ameaça:

– Vai lhe custar caro!

As confissões, as justificações mal feitas, os momentos de pâ-
nico podem custar caro; porém, qualquer que seja a situação de 
um acusado, uma defesa firme e hermética, construída de muitos 
silêncios e de poucas afirmações e negações sólidas, não pode mais 
que melhorá-la.

Não crer em nada: é também um argumento clássico quando 
nos dizem:

– Já sabemos tudo pela boca de seu companheiro tal e tal!

Não acreditar em nada, nem que consigam prová-lo. Com os 
poucos indícios, habilmente reunidos, o inimigo é capaz de fingir 
um conhecimento profundo das coisas. Inclusive, se algum fulano 
“já disse tudo”, isto há de ser um motivo a mais para redobrar a 
prudência.

Não saber ou saber o menos possível sobre aqueles de quem 
nos estão perguntando.

Nas confrontações: conservar o sangue frio. Não manifestar as-
sombro. Insistamos: não dizer nada.

gravemente ferido. Ao transferi-lo para o hospital, o ferido foi ro-
deado por hábeis delatores, aos quais se deu a ordem de taquigrafar 
qualquer palavra que pronunciasse durante o seu delírio. Logo que 
Sazónov recuperou a consciência, foi interrogado com rudeza. Da 
prisão, escreveu para os seus camaradas: “Lembrem que o inimigo 
é infinitamente vil!” A Okhrana chegou à impudícia de enviar advo-
gados falsos aos aprisionados.
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Jamais assinar um documento sem tê-lo lido bem e compreen-
dido completamente. À menor dúvida, negar-se a assiná-lo.

Se a acusação se baseia em uma falsidade – o que é frequente – 
não ficar indignado: deixá-la passar antes de combatê-la. Não fazer 
nada mais sem ajuda do defensor, que deve ser um camarada.

Frente a juízes e policiais
Não ceder à inclinação, inculcada pela educação idealista bur-

guesa, de estabelecer ou restabelecer “a verdade”.

No conflito social, não há verdade comum para as classes ex-
ploradas e para as classes exploradoras.

Não há verdade – nem pequena nem grande – impessoal, su-
prema, imperante que esteja por cima da luta de classes.

Para a classe proprietária, a verdade é seu direito: seu direito 
a explorar, a expoliar, a legislar; a encurralar os que querem um 
futuro melhor, a golpear sem piedade os divulgadores da cons-
ciência de classe do proletariado: denominam como verdade o en-
gano útil. Verdade científica, dizem seus sociólogos, a eternidade 
da propriedade individual (abolida pelo sovietes). Verdade legal 
é uma irritante falsidade: a igualdade de pobres e ricos perante a 
lei! Verdade oficial, a imparcialidade da justiça, arma de uma classe 
contra as outras.

A verdade deles não é a nossa.

Aos juízes da classe burguesa, o militante não tem por que pres-
tar conta dos seus atos, nem tem porque ter respeito a nenhuma 
pretensa verdade. Chega coagido frente a eles. Sofre violência. Sua 
única meta deve ser de servir também aqui à classe operária. Por 
ela, pode falar, fazer do banco de réus uma tribuna, converter-se 
de acusado em acusador. Por ela, deve saber calar. Ou defender-se 
inteligentemente para reconquistar com a liberdade suas possibi-
lidades de ação.
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Devemos a verdade apenas aos nossos camaradas, à nossa clas-
se, ao nosso partido.

Frente a juízes e policiais, não esquecer-se de que são servos 
dos ricos, encarregados das mais vis tarefas.

Que se são os mais fortes, somos nós então que, necessariamente, 
temos razão contra eles; que eles defendem servilmente uma ordem 
iníqua, injusta, condenada pelo próprio desenvolvimento histórico, 
ao passo que nós trabalhamos pela única causa nobre de nosso tem-
po: a transformação do mundo pela libertação do trabalho.

Engenhosidade
A aplicação de todas estas regras exige uma qualidade que todo 

militante deverá tratar de cultivar: a engenhosidade.

Um camarada chega a uma casa vigiada, vai ao apartamento si-
tuado no 4º andar. Assim que chega às escadas, três sujeitos de 
aspectos sinistros o seguem. Vão na mesma direção. No segundo 
andar o camarada se detém, bate a porta de um médico e pergunta 
pelas horas da consulta. Os policiais seguem de longe.

Perseguido em uma rua de Petrogrado e a ponto de ser preso 
por seus seguidores, um revolucionário esconde-se rapidamente 
atrás de uma porta, erguendo na mão um objeto negro. “Cuidado 
com a bomba!” Os perseguidores fazem um gesto de retirada. O 
perseguido escapa por um corredor: a casa tem duas saídas. Afasta-
-se. A bomba não era mais que um chapéu enrolado!

Em um país no qual toda literatura comunista está proibida, 
um livreiro introduz por atacado as memórias de John Rockfeller: 
Como me tornei milionário. A partir da quarta página, o texto é de 
Lênin: O caminho da insurreição.
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Uma recomendação fundamental
Evitar as manias conspiradoras, a pose de iniciado, os ares de 

mistérios, dramatizar os casos simples, a atitude “conspiradora”. 
A maior virtude de um revolucionário é a simplicidade, o despre-
zo de toda pose, inclusive... “revolucionária” e principalmente 
conspiradora. 
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O PROBLEMA 
DA REPRESSÃO         
REVOLUCIONÁRIA

Metralhadora, máquina de escrever, ou...?
O que você pensa da metralhadora? Não prefere uma máquina 

de escrever ou uma máquina fotográfica?

Gente honesta, e que se ocupa de sociologia, às vezes, a propó-
sito das realidades da revolução, faz perguntas de tal calibre.

Há os que reprovam com lirismo toda violência, toda ditadura, 
confiados, para conseguir o fim da opressão, da miséria, da prosti-
tuição e da guerra, tão somente na intervenção, sobretudo literária, 
do espírito. Gozando, na realidade, de um conforto considerável, 
na sociedade tal como é, situam-se altaneiramente “por cima do 
conflito social”. Em vez do fuzil, preferem, muito particularmente, 
a máquina de escrever.

Outros, sem repudiar a violência, repudiam formalmente a di-
tadura. A revolução parece-lhes uma libertação milagrosa. Sonham 
com uma humanidade que, somente ao libertar-se de suas travas 
seria pacífica e boa. A despeito da história, da verossimilhança, do 
sentido comum e de seus propósitos, sonham com uma revolu-
ção total, não só idílica, claro, ainda que breve, decisiva, definitiva, 
com futuros radiantes. “Fresca e alegre”, quiseram agregar, pois no 
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fundo muito se parece esta concepção da luta ao mito oficial da 
“última guerra”, imaginada em 1914 pelas burguesias aliadas. Nada 
de época de transição; nada de ditadura do proletariado (“contra 
todas as ditaduras!”); nada de repressão depois da vitória dos tra-
balhadores; nada de tribunais revolucionários; nada de Cheka, so-
bretudo, por todos os deuses!, nada de Cheka!; nada de prisões... 
A entrada com pé firme na livre cidade do comunismo; a subida 
imediata, depois da tormenta, às Ilhas Afortunadas. Aos fuzis, estes 
revolucionários – nossos irmãos libertários – preferem... as grinal-
das de rosas, de rosas vermelhas.

Outros, enfim, creem que, por hora, deve-se deixar o mono-
pólio do uso do fuzil às classes possuidoras, e tratar de induzi-los 
suavemente, por persuasão, a renunciar a eles... Enquanto isso, es-
tes reformadores padecem penas sem conta, tratando de obter de 
conferências internacionais a regulamentação do uso de disparos 
em rajadas... Parece que dividem-se em duas categorias: os que, 
ao uso da metralhadora, preferem sinceramente o uso da mesa de 
discussões; e os que, mais práticos e desiludidos, preferem in petto 
o uso dos gases asfixiantes.

Na verdade, ninguém – salvo, talvez, algum fabricante de armas 
e munições – tem especial predileção pelo uso da metralhadora. 
Porém, a metralhadora existe. É uma realidade. Uma vez recebida a 
ordem de mobilização, há que escolher entre estar diante desta coi-
sa real ou estar de trás dela, entre servir-se da simbólica máquina de 
matar ou servir-lhe de alvo. Nós preconizamos entre os trabalhado-
res o uso de uma terceira solução: tomar este instrumento de morte 
e voltá-lo contra seus fabricantes. Os bolcheviques russos diziam, 
desde 1915: “Transformar a guerra imperialista em guerra civil.”

Tudo o que dissemos da metralhadora aplica-se ao Estado e 
ao seu aparato de dominação: prisões, tribunais, polícia, serviços 
policiais. A revolução não escolhe as armas. Recolhe do campo 
ensanguentado as que a história fabricou, as que caem das mãos 
da classe dirigente vencida. Ontem, a burguesia, para reprimir os 
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explorados, necessitava de um poderoso aparato coercitivo: ago-
ra, também um poderoso aparato repressivo serve aos operários e 
camponeses para vencer a extrema resistência dos possuidores des-
possuídos, para impedi-los de retornar ao poder, para mantê-los 
em uma constante carência de seus privilégios. A metralhadora não 
desaparece: muda de mãos. Não é preferível o arado, por hora...

Mas deixemos as metáforas e as analogias simplistas. A caracte-
rística da metralhadora é que não se modifica, qualquer que seja 
a maneira de usá-la. Se a instala num museu, amordaçada por um 
rótulo de cartaz; se a emprega inofensivamente em exercícios de 
academia militar; se, oculta num buraco de obus, serve a um cam-
ponês de Beauce para perfurar a carne de seu irmão, o cultivador 
de Westfalia; se, instalada no umbral de um palácio expropriado, 
mantém em xeque a contrarrevolução, não se modifica nem um 
parafuso nem uma porca.

Pelo contrário, uma instituição é modificada pelos homens e, 
mais ainda, infinitamente mais pelas classes que se servem dela. 
O exército da monarquia feudal francesa de antes da revolução de 
1789-93, aquele pequeno exército profissional, formado por mer-
cenários a soldo e por pobres diabos recrutados à força, dirigidos 
por nobres, parece-se muito pouco com o exército que se formou 
no dia seguinte da revolução burguesa, aquela nação em armas, 
constituída espontaneamente ao chamado da “pátria em perigo”, 
dirigidas por velhos sargentos e por deputados. Igualmente profun-
da era a diferença entre o exército do antigo regime russo imperial, 
levado à derrota pelo grão-duque Nicolau, com sua casta de oficiais, 
serviço duramente imposto, regime do “soco no focinho”, e o exér-
cito vermelho organizado pelo partido comunista, pelo seu grande 
animador Trotsky, com seus comissários operários, seu serviço de 
propaganda, seus cotidianos chamados à consciência de classe dos 
soldados, suas épicas vitórias... Igualmente profunda, ainda mais, 
a diferença entre o Estado burguês destruído – de cima a baixo – 
pela Revolução Russa de outubro de 1917, e o Estado proletário 
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edificado sobre seus escombros. Colocamos o problema da repres-
são. Veremos que a analogia entre o aparato repressivo do Estado 
burguês e o do Estado proletário é muito mais aparente que real.

A experiência de duas revoluções
Em meados de novembro de 1917, os sovietes, detentores ex-

clusivos do poder desde há poucos dias, conseguida em toda Rús-
sia uma completa vitória insurrecional, viram surgir a era das difi-
culdades. Continuar a revolução tornou-se cem vezes mais difícil 
do que custou tomar o poder. Nas grandes cidades, não havia nem 
serviços públicos nem administração que funcionasse. 

A greve de técnicos ameaçava provocar as piores amotinações 
e com calamidades sem conta. A água, a eletricidade, os víveres 
podiam faltar por três dias; a rede de esgotos não funcionava, e 
isto fazia temer epidemias; os transportes eram mais precários. Os 
primeiros comissários do povo que chegaram a tomar posse dos 
ministérios encontraram os escritórios vazios, fechados, com os 
armários lacrados e alguns porteiros hostis e obsequiosos, espe-
rando que os novos chefes fizessem quebrar as gavetas vazias dos 
secretários... 

Esta sabotagem da burocracia e dos técnicos, organizada pelos 
capitalistas (os funcionários “em greve” recebiam subsídios de um 
comitê de plutocratas) dura algumas semanas com caráter crítico, 
meses e inclusive anos de forma mais atenuada. Enquanto isso, a 
guerra civil germinava lentamente. A revolução vitoriosa, pouco 
inclinada a derramar sangue, demonstrou uma perigosa indulgên-
cia frente aos seus inimigos. Livres sob palavra (este foi o caso do 
general Krasnóv) ou ignorados, os oficiais czaristas se reagrupavam 
apressadamente no Sul, formando os primeiros núcleos dos exér-
citos de Kornilov, de Alexeiev, de Krasnóv, de Deníkin, de Wrangel. 

A generosidade da jovem república soviética deveria custar-lhe, 
durante anos, rios de sangue. Algum dia, os historiadores pergun-
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tar-se-ão – e os teóricos comunistas certamente fariam bem ante-
cipando-se aos trabalhos dos historiadores – se a Rússia vermelha 
não tivesse poupado uma parte dos horrores da guerra civil e do 
duplo terror branco e vermelho, com um maior rigor nos seu iní-
cio, com uma ditadura que tivesse se esforçado em reduzir sem 
trégua as classes inimigas à impotência mediante medidas de se-
gurança pública, inclusive às classes que pareciam passivas. Este 
era, parece, o pensamento de Lênin, que se dedicou em muito boa 
hora a combater as vacilações, tanto na repressão como em outros 
assuntos. Esta era a concepção de Trotsky, concretizada em algu-
mas ordens draconianas ao Exército Vermelho e em Terrorismo e 
Comunismo. É o que Robespierre dizia diante da Convenção, em 
16 de janeiro de 1792: “A clemência com que contemporiza com 
os tiranos é bárbara”. A conclusão teórica que devemos extrair da 
experiência russa é que, em seu início, uma revolução não pode 
ser nem clemente nem indulgente, mas muito dura. Na guerra de 
classes, é necessário golpear duro, conseguir vitórias decisivas, 
para não ter que reconquistar constantemente, sempre com novos 
riscos e novos sacrifícios, o mesmo terreno.

Entre outubro e novembro de 1917, a justiça revolucionária 
efetuou somente 22 execuções capitais, principalmente de ini-
migos públicos. A Comissão extraordinária para repressão da 
contrarrevolução e da especulação, por abreviatura Cheka, foi 
fundada em 7 de dezembro, em razão de atividades cada vez mais 
ousadas do inimigo interior. Qual era a situação neste momento? 
Em grandes traços: as embaixadas e as missões militares dos alia-
dos são permanentes focos de conspiração. Os contrarrevolucioná-
rios de todo tipo encontram nelas alento, subsídios, armas, direção 
política. Os industriais, colocados sob controle operário ou des-
possuídos, sabotam a produção, conjuntamente com os técnicos. 
Todas as ferramentas, as matérias-primas, os estoques, os segredos 
de trabalho, tudo o que era possível esconder, era escondido; tudo 
o que se pudesse explodir, era explodido. O sindicato de transpor-
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tes e a cooperativa dirigida pelos mencheviques reforçaram com 
sua resistência os obstáculos para o abastecimento. 

A especulação agrava a escassez, o ágio agrava a inflação. Os 
cadetes – democratas constitucionais – burgueses, conspiram; os 
socialistas-revolucionários conspiram; os anarquistas conspiram; 
os intelectuais conspiram; os oficiais conspiram. Cada cidade tem 
seu estado maior secreto, seu governo provisório, acompanhados 
de prefeitos e de oradores prontos a surgir da penumbra depois do 
golpe eminente. Os que aderem são suspeitos. 

Na frente da Checoslováquia, o comandante em chefe do Exér-
cito Vermelho, Murariev, trai, quer passar-se para o inimigo. Os 
socialistas-revolucionários preparam o assassinato de Lênin e de 
Trotsky. Uritski e Volodarski são mortos em Petrogrado. Najimsón é 
morto em Iaroslav. Sublevação dos checoslovacos; sublevações em 
Iaroslav, Ribimski, Mouron, Kazan... Complô da união pela pátria e 
liberdade, complô dos socialistas-revolucionários de direita; golpe 
dos socialista-revolucionários de esquerda; caso Lokhart (este côn-
sul geral da Grã-Bretanha tem menos sorte que Noulens). 

Os complôs se sucederam por anos. Era o trabalho de sapa 
no interior, coordenado com a ofensiva no exterior dos exércitos 
brancos e dos intervencionistas estrangeiros. Acontecerão o caso 
do centro tático, em Moscou, as atividades do inglês Paul Dux e o 
caso Tagantsev em Petrogrado; o atentado de Leontievski Pereulok 
em Moscou (caso dos “anarquistas clandestinos”); as traições do 
forte de Krasnaia-Gorka e do regimento de Semenóvski27; a con-
trarrevolução econômica e a especulação. Durante anos, os direto-
res de empresas nacionalizadas seguiram, na realidade, as ordens 
dos capitalistas expropriados; informam-nos, executam suas or-
dens, sabotam a produção em seu interesse; ocorrem inumeráveis 
excessos e abusos de todas as classes, infiltrações de oportunistas 

27 Relatei estes episódios em Pendant la guerre civil. Ed. Librairie du 
Travail, Paris, 1921.



91

no partido dirigente; os erros de uns, a corrupção de outros; há 
o individualismo pequeno-burguês enredado em lutas caóticas... 
Nada de problemas de repressão. A Cheka é tão necessária quanto 
o Exército Vermelho ou quanto o Ministério de Abastecimento.

120 anos antes, a Revolução Francesa, em situação semelhan-
te, havia reagido de maneira quase idêntica. Os revolucionários de 
1792 tinham o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucio-
nário, Fouquier Tinville, a guilhotina. Não esqueçamos tampouco 
a “Jourdan-corta-cabeças” nem a Carrier de Nantes.

Jornadas de setembro, proscrição dos exilados, lei contra os 
suspeitos, cassação aos padres hostis, despovoamento da Vendéia, 
destruição de Lion... “É preciso matar todos os inimigos internos – 
dizia simplesmente Danton aos convencionistas – para triunfar so-
bre os inimigos do exterior.” E, frente ao Tribunal Revolucionário, 
ele, o “ministro da Revolução”, acusado das matanças de setembro, 
acusado de querer a clemência, exclama: “que me importa ser cha-
mado bebedor de sangue? Bebamos, se é necessário, o sangue dos 
inimigos da humanidade...” Não citaremos Marat, o qual os prole-
tários poderiam considerar um dos seus com alguma razão, mas 
sim o grande orador do partido moderado da revolução burguesa, 
Vergeniaud. Exigindo da Assembleia Legislativa uma atitude sumá-
ria – terrorista – contra os exilados, o tribuno da Gironda dizia em 
25 de outubro de 1791:

“Provas legais! Então, não tereis em nada o sangue que os 
custaram! Provas legais! Ah! Previnamos melhor os desas-
tres que poderiam proporcionar-nos tais provas! Tome-
mos já medidas drásticas!”

Por qual estranha aberração, os burgueses da III República, em 
que os avós venceram por meio do terror a monarquia, a nobreza, 
o clero feudal, a intervenção estrangeira, indignar-se-iam veemen-
temente contra o terror vermelho?
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O terror durou séculos
Não negaremos que o terror é horrível. Ameaçada de morte, a 

revolução proletária utilizou-se dele na Rússia durante três anos, 
de 1918 a 1921. De muito bom grado costuma-se esquecer que a 
sociedade burguesa, além das revoluções que acabaram por formá-
-la, teve necessidade, para nascer e crescer, de séculos de terror. 

A grande propriedade capitalista se formou ao longo dos sécu-
los por meio da expropriação implacável dos camponeses. O capi-
tal manufatureiro e, depois, o industrial formaram-se pela explo-
ração implacável, complementada por uma legislação sanguinária, 
dos camponeses despossuídos, reduzidos à vagabundagem. Esta 
espantosa página da história é mantida em silêncio nos manuais es-
colares e, inclusive, nas obras sérias. A única exposição de conjun-
to, concisa, porém magistral, que conhecemos, é a de Karl Marx, 
no capítulo XXIV de O capital: “Acumulação primitiva”. “Em fins 
do século XV e durante todo o século XVI – escreve Marx – vigo-
rou em toda a Europa Ocidental uma legislação sanguinária contra 
a vagabundagem. Os antepassados dos operários de hoje foram, 
de fato, castigados por haver-se deixado converter em vagabundos 
e miseráveis”. Trabalhar (decreto de Eduardo VI rei da Inglaterra, 
1547), marcado em vermelho para os que quisessem fugir, morte 
em caso de reincidência! 

O roubo era castigado com a morte. Segundo Thomas Morus, 
“72.000 pequenos ou grandes ladrões foram executados sob o 
reinado de Henrique VIII”, que reinara 24 anos, de 1485 a 1509. 
A Inglaterra tinha, então, de três a quatro milhões de habitantes. 
“Nos tempos da rainha Isabel, os vagabundos eram enforcados em 
série, e cada ano eram enforcados de 300 a 400.” Sob o reinado 
desta grande rainha, os vagabundos com mais de 18 anos que não 
quisessem ter emprego durante pelo menos dois anos eram con-
denados à morte. 

Na França, “sob o reinado de Luís XVI (ordem de 13 de julho de 
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1777), todo homem apto, de 16 a 60 anos, que não tivesse meios 
de subsistência e que não exercesse alguma profissão deveria ser 
enviado às galés”. Em uma de suas cartas, tão apreciadas pelos lite-
ratos, madame de Sevigné falava com uma encantadora simplicida-
de dos costumeiros “enforcamentos” de camponeses.

Durante séculos, a justiça não foi mais que terror, utilitaria-
mente organizado pelas classes possuidoras. Roubar um rico foi 
sempre crime maior que matar um pobre. A falsificação da histó-
ria, feita de acordo com os interesses de classe da burguesia, é a 
regra no ensino dos países democráticos e ainda não existe em 
francês, que saibamos, uma história séria das instituições sociais 
que esteja à disposição das escolas ou do grande público. Para isso, 
necessitaremos recorrer a uma documentação referente à Rússia. 
O historiador marxista M. N. Pokróvski dedica à justiça, em sua 
destacada obra História da cultura russa, um capítulo de umas 
vinte páginas. Sob o reinado de João III, no século XV, a justiça 
era aplicada pelos boyardos, os dvorian – casta privilegiada de 
grandes latifundiários – e pelos bons (quer dizer, mais exatamente, 
pelos ricos) camponeses. 

A opinião desta “honrada gente” bastava para justificar comple-
tamente uma condenação à morte, sempre que se tratasse, é claro, 
de um pobre. “Nos fins do século XV – escreve M. N. Pokróvski 
– já é evidente que a supressão dos elementos suspeitos é a es-
sência deste direito. Suspeitos para quem? Suspeitos para os ricos. 
Um documento que data de 1539 outorga aos nobres o direito de 
aplicar a justiça (boiardos) acompanhados por “pessoas honradas” 
(os camponeses ricos). O acordo prescreve a pena de morte para 
os ladrões surpreendidos em flagrante ou não”. E autoriza a pena 
de tortura para os “malfeitores”. Obtida a confissão, o “culpado” 
será enforcado; se não confessa, é permitido encarcera-lo perpe-
tuamente. As ordens que estabelecem este direito não admitem 
que um nobre possa ser julgado. A justiça começa a ser efetiva 
apenas quando se trata de camponeses, de artesãos, de comercian-
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tes e é, de fato, rigorosa só com os pobres. Para se convencer da 
crueldade desta justiça, bastará recorrer à história das revoluções 
camponesas – guerras camponesas da Alemanha, jacqueries na 
França – que marcaram o surgimento da propriedade capitalista. 
Instituições parecidas existiram em todos os países onde houve 
servidão. Esta justiça de classe da propriedade latifundiária feudal 
não desaparece, e só muito lentamente cede seu posto às monar-
quias absolutas – mais completa, porém, não menos feroz – carac-
terizadas pela importância crescente do comércio. Até a revolução 
burguesa, até épocas recentíssimas da história, nenhuma igualda-
de frente à “justiça”, nem sequer puramente formal, existiu entre 
pobres e ricos.

É claro: as revoluções nada inovam em matéria de repressão e 
de terror; apenas fazem ressuscitar, em forma de medidas extraordi-
nárias, os princípios de justiça e de direito que durante séculos são 
os mesmos das classes possuidoras contra as classes despossuídas.

De Gallifet a Mussolini
Todas as vezes que as crises sociais fizeram frente à burguesia 

moderna, esta não vacilou em recorrer aos procedimentos mais 
sumários da justiça de classe, tratando seus inimigos como tratava 
aos vagabundos no século XV. Enforcou, metralhou aos milhares, 
em 1848, os insurgentes parisienses do bairro Saint-Antoine, que 
não eram mais que desocupados exasperados por hábeis provoca-
dores. Estes grandes feitos históricos não devem ser esquecidos. 
Duas vezes, com o melhor sangue humano, a burguesia escreveu 
no livro da história a justificação antecipada do terror vermelho: 
decapitando para tomar o poder, os aristocratas feudais e dois reis 
– Carlos I, da Inglaterra, em 1649, e Luís XVI – e reprimindo as 
sublevações proletárias. Deixemos por um momento que as datas 
e os números falem.

A Comuna de Paris, respondendo às execuções sumárias de 
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seus soldados feitos prisioneiros pelos versalheses, passa pelas 
armas 60 reféns. Os versalheses dizimaram o povo de Paris. Se-
gundo estimativas moderadas, a repressão deixou em Paris mais 
de 100.000 vítimas. Vinte mil comunardos, pelo menos, foram me-
tralhados, e não durante a batalha, mas depois. Três mil morreram 
nos presídios.

A revolução soviética da Finlândia, reprimida em 1918 pelos 
guardas brancos de Mannerheim, aliados aos soldados alemães de 
Van der Golz, reprimiu antes de cair algum de seus inimigos? É 
possível; porém, o número foi tão reduzido que nem mesmo a 
própria burguesia os leva em conta. Mas, ao contrário, nesse país 
de 3.500.000 habitantes, onde o proletariado não existe em grande 
proporção, 11.000 operários foram fuzilados pela força da ordem e 
mais de 70.000 internados em campos de concentração.

A república dos sovietes da Hungria (1919) foi fundada quase 
sem derramamento de sangue, graças à abdicação voluntária do 
governo burguês do conde Károlii. Quando os comissários do 
povo de Budapeste julgam a situação desesperadora, abdicam por 
sua vez, entregando o poder aos socialdemocratas. 

Durante os três meses que durou, a ditadura do proletariado, 
ainda que ameaçada sem cessar por invasões checoslovacas e ro-
menas em suas fronteiras e por conspirações internas, golpeou no 
total 350 inimigos: estão compreendidos nesta lista os contrarre-
volucionários caídos com armas nas mãos durante as sublevações 
locais. Os bandos de oficiais e os tribunais de Horthy fizeram matar 
“em represália” muitos milhares de pessoas e internaram, encarce-
raram, humilharam dezenas de milhares.

O soviete de Munique (1919) fez passar pelas armas, em res-
posta ao massacre de 23 prisioneiros vermelhos pelo exército regu-
lar, 12 reféns. Depois da entrada da Reichswehr em Munique, 505 
pessoas foram fuziladas na cidade, das quais 321 sem o menor ves-
tígio de justiça. Desse número, 60 eram russos presos na confusão.



96

Das vítimas do terror branco, que devastou as regiões onde a 
contrarrevolução triunfou momentaneamente na Rússia, não pos-
suímos estatísticas. Porém, foi calculado em 1.000.000 o número 
de vítimas tão somente dos pogrons antissemitas na Ucrânia, nos 
tempos do general Dénikin. A população judaica de cidades intei-
ras (Festov) foi degolada sistematicamente.

Estima-se em 15.000 o número de trabalhadores que morreram 
pela repressão, durante as insurreições operárias da Alemanha, de 
1918 a 1921.

Não mencionaremos nomes de mártires nem episódios simbó-
licos. Trataremos apenas de basear alguns princípios sobre cifras. 
Experiências demasiado dolorosas deveriam ter ensinado o prole-
tariado sobre este ponto. Muitos regimes de terror branco estão 
ainda em ação.

De Gallifet a Mussolini, passando por Noske, a repressão dos 
movimentos revolucionários operários, inclusive os que os social-
democratas aceitam presidir, como aconteceu na Alemanha, ca-
racterizada pelo propósito de golpear as classes trabalhadoras nas 
suas forças vivas: em outras palavras, de exterminar fisicamente, e 
completamente, se for possível, suas elites.

Lei burguesa e lei proletária
A repressão é uma das funções essenciais de todo poder polí-

tico. O Estado revolucionário, em sua primeira fase de existência, 
pelo menos a necessita mais que qualquer coisa. Porém, parece 
que, em seus quatro elementos fundamentais – polícia, exército, 
tribunais, prisões – o mecanismo da repressão e da coerção quase 
não varia. Acabamos de estudar uma polícia secreta. Descemos até 
seus mais sujos e secretos redutos e constatamos sua impotência. 
Esta arma, em mãos do antigo regime, dissemos, não podia salvá-
-lo nem matar a revolução. Admitimos, contudo, a eficácia decisiva 
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desta arma nas mãos da revolução. A arma é a mesma somente na 
aparência: uma instituição, vamos repetir, sofre profundas trans-
formações segundo a classe a que serve e os fins que persegue.

A Revolução Russa destruiu o aparato coercitivo do antigo re-
gime, de cima a baixo. Sobre estas ruínas, jubilosamente amontoa-
das, criou o seu próprio.

Esforcemo-nos por esboçar as diferenças fundamentais entre 
a repressão tal como é exercida pela classe dominante e a repres-
são tal como é exercida pela classe revolucionária. Dos princípios 
gerais que uma análise sumária nos revela, deduziremos alguns 
corolários sobre o papel da polícia em um e outro lado.

Na sociedade burguesa, o poder é exercido pela minoria rica 
contra as maiorias pobres. Um governo é apenas o comitê executi-
vo de uma oligarquia de financistas apoiados pelas classes privile-
giadas. A legislação destinada a manter na obediência o conjunto 
dos assalariados – a maioria da população – deve ser forçosamente 
muito complexa e muito severa. Faz com que todo atentado sério 
à propriedade introduza de uma ou de outra maneira a eliminação 
do culpado. Já não se enforca o ladrão; e não porque os princípios 
“humanitários” tenham “avançado”, mas porque a proporção de 
forças entre as classes possuidoras e não possuidoras e, também, o 
desenvolvimento da consciência de classe dos pobres, já não per-
mite ao juiz lançar um desafio semelhante à miséria. 

Porém – nos limitamos a seguir a legislação francesa, que é 
de uma ferocidade mediana – o roubo qualificado é punido com 
trabalhos forçados; a pena de trabalhos forçados é cumprida em 
condições tais, agravada de tal maneira com “penas secundárias”, 
que a vida do condenado acaba quase destruída. Toda pena de 
trabalhos forçados significa o dobro: o condenado é obrigado a 
residir em alguma colônia em tempo igual à duração da sua estada 
na prisão; os condenados a mais de oito anos de trabalhos forçados 
ficam obrigados à residência perpétua na Guiana. Trata-se da mais 
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insalubre das colônias francesas! 

O confinamento, pena “secundária” perpétua, que também é 
cumprida na Guiana, bastante parecida de fato aos trabalhos for-
çados, é precisamente o destino dos reincidentes de roubo não 
qualificado. Quatro condenações por roubo, fraudes etc – o roubo 
sucessivo de quatro peças de 100 sous constituiria um caso ideal; 
vi muitos processos de confinados para saber que casos deste tipo 
podem levar ao confinamento; também sete condenações por vaga-
bundagem: em outras palavras, encontrar-se sete vezes seguidas sem 
pão nem albergue nas ruas de Paris é um crime castigado com pena 
perpétua. Na Inglaterra e na Bélgica, onde existem workhouses (ca-
sas de trabalhos forçados) e asilos de mendicância, a repressão da 
mendicância e da vagabundagem não é menos implacável. Outro 
traço. O patronato tem necessidade de mão-de-obra e de bucha de 
canhão: a lei castiga implacavelmente o aborto.

Com a propriedade privada e o sistema assalariado como prin-
cípio, nenhum remédio eficaz pode ser aplicado às enfermidades 
sociais, tais como a criminalidade. Uma batalha permanente se tra-
va entre a ordem e o crime; o “exército do crime” diz-se exército 
de miseráveis, exército de vítimas, exército de inocentes inútil e 
indefinidamente dizimado. O seguinte ainda não foi sublinhado 
com suficiente insistência: a luta contra a criminalidade é um 
aspecto da luta de classes. Três quartos dos criminosos de direito 
comum, pelo menos, pertencem às classes exploradas.

O código penal do Estado proletário, por regra geral, não admi-
te a pena de morte em matéria criminal (outra coisa é que a supres-
são física de certos anormais incuráveis e perigosos seja, às vezes, 
a única solução). Tampouco admite penas perpétuas. A pena mais 
severa é de dez anos de prisão. A privação da liberdade, medida de 
segurança social e de reeducação, que exclui a ideia medieval de 
castigo, é a pena que se impõe. 

Nesse domínio e na situação atual da União Soviética, as pos-
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sibilidades materiais são naturalmente muito inferiores ao deseja-
do. A edificação da nova sociedade – que será sem prisões – não 
começa pela construção de prisões ideais. O impulso existe, sem 
dúvida; começou uma reforma profunda. Da mesma forma que o 
legislador, os tribunais levam em conta, com um claro sentido de 
classe, as causas sociais do delito, as origens e as condições sociais 
do delinquente. Víamos que o fato de achar-se sem pão nem teto 
constitui um delito grave em Paris; em Moscou é, se está em re-
lação com outro delito, uma importante circunstância atenuante.

Frente à lei burguesa, ser pobre é frequentemente um crime, 
sempre uma circunstância agravante ou uma presunção de cul-
pabilidade. Frente à lei proletária, ser rico – inclusive dentro dos 
estritos limites em que durante a NEP era permitido o enriqueci-
mento – é sempre uma circunstância agravante.

Os dois sistemas. Combater os efeitos            
ou voltar-se às causas?
A grande doutrina liberal do Estado que os governantes capi-

talistas só infringiram em tempos de guerra – então tem seu ca-
pitalismo de guerra, caracterizado pela estatização da produção, 
o rigoroso controle do comércio e da distribuição dos produtos 
(caderneta de racionamento, o estado de sítio etc) – preconiza a 
não ingerência do Estado na vida econômica. 

Esta doutrina se reduz em economia política ao laissez-faire, 
ao laissez-passer da escola manchesteriana. Considera o Estado 
principalmente como instrumento de defesa coletiva dos interes-
ses dos possuidores; máquina de guerra contra os grupos nacio-
nais competidores, máquina de reprimir os explorados. Reduz ao 
mínimo as funções administrativas do Estado; é sob a influência do 
socialismo e sob a influência da pressão das massas que o Estado 
assumiu recentemente a direção da educação pública. 
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As funções econômicas do Estado são reduzidas, na medida do 
possível, ao estabelecimento de tarifas aduaneiras destinadas a pro-
teger os industriais contra a competição estrangeira. (A legislação 
trabalhista sempre é uma conquista do movimento operário.) Numa 
palavra, o respeito à anarquia capitalista é a regra do Estado. Que 
produza, venda, revenda, especulação sem freio algum, sem cuidar 
do interesse geral: está bem. A livre concorrência é a lei do mercado. 

As crises converteram-se, assim, nas grandes reguladoras da 
vida econômica; são as que reparam, às custas dos trabalhadores, 
das classes médias inferiores e dos capitalistas mais débeis, os erros 
dos chefes da indústria. Inclusive quando os grandes trustes ditam 
a lei a todo o país, suprimindo de fato a competição em vastos se-
tores da produção e do comércio, a velha doutrina do Estado não 
se choca com os interesses dos reis do aço, do carvão, da carne de 
porco ou dos transportes marítimos, continua intacta: assim acon-
tece nos Estados Unidos.

A enumeração destes fatos que todos deveríamos conhecer, fa-
z-se necessária para melhor definir o Estado operário e camponês 
tal como o realiza a União Soviética, com a nacionalização do solo, 
do subsolo, dos transportes, da grande indústria, do comércio ex-
terior. O Estado soviético governa a vida econômica. Influi diária 
e diretamente sobre os fatores essenciais da vida econômica. Nos 
mesmos limites em que permite a iniciativa capitalista, a controla e 
a rege, exercendo sobre ela uma tutela dupla: pela lei e pela ação 
que chamamos direta sobre o mercado, o crédito, a produção. 

A previsão das crises é uma das mais características tarefas do 
Estado soviético. Esforça-se por conter as crises aos primeiros sin-
tomas; não é exagerado prever, em certo momento do desenvolvi-
mento social, sua eliminação completa.

Onde o Estado capitalista se contenta, em princípio, em com-
bater os últimos efeitos das causas sociais que está vetado de tocar, 
o Estado soviético atua sobre essas causas. A indigência, a pros-
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tituição, a precária situação da saúde pública, a criminalidade, a 
deterioração das populações, o baixo índice de natalidade são 
meros efeitos de causas econômicas profundas28. Depois de cada 
crise econômica, aumenta a criminalidade; não pode ser de outra 
maneira. E os tribunais capitalistas redobram sua severidade. 

A burguesia não conhece outro remédio senão a repressão29 – 
anárquica, irracional, regida pelos egoísmos individuais e pelo egoís-
mo coletivo das classes possuidoras – para os transtornos gerados 
pelo funcionamento natural da economia capitalista. O Estado so-
viético, ao concentrar-se sobre as causas do mal, tem evidentemente 
menos necessidade da repressão. Quanto mais se desenvolve, mais 
sua ação econômica será eficaz, adequada, previdente, e menos ne-
cessidade terá da repressão, até o dia em que uma inteligente gestão 
da produção suprima, com a prosperidade, males sociais tais como 
a criminalidade, cujo contágio se esforça em conter por meio da 
coerção... Roubar-se-á menos quando a fome não existir; e menos 
ainda se roubará quando o bem estar de todos se realizar.

De agora em diante – e ainda estamos longe da meta – nossa 
convicção é, contrariamente às aparências, que o Estado soviético 
usa a repressão infinitamente menos que outros. Pensando na si-

28 O baixo índice de natalidade inquieta sensivelmente os chefes da 
burguesia francesa. As comissõess instituidas para pesquisar as suas 
causas chegaram à conclusão, o que é totalmente certo, de que este 
fenômeno é característico de um Estado de pequenos rentistas. O que 
é que o legislador pode fazer ante isto? Somente lhe resta admoestar 
platonicamente o pequeno rentista que apenas quer um filho.
29 Já aludimos noutro lugar às jornadas de Junho de 1848. É deplo-
rável o esquecimento em que tem caído esta página edificante e 
gloriosa da história do proletariado francês. A burguesia da II Re-
pública atravessava uma crise cuja conseqüênica foi extensão do 
desemprego. Para o problema do desemprego só encontrou uma 
solução: promover a sublevação e em seguida reprimi-la. Paul-Luis 
oferece na sua Histoire du socialisme français um quadro conciso des-
tes acontecimentos.
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tuação econômica atual da Rússia, um governo burguês não se ve-
ria obrigado a governar pela força infinitamente mais que o Estado 
soviético? O camponês está muito descontente. Os impostos lhe 
parecem demasiado altos, os artigos industriais muito caros. Seu 
descontentamento traduz-se em atos que, muitas vezes, poderiam 
qualificar-se de contrarrevolucionários. Contudo, os camponeses, 
em seu conjunto, deram aos sovietes a vitória militar – o Exérci-
to Vermelho estava composto principalmente de camponeses – e 
continuam apoiando-os. Um governo capitalista que restituísse a 
terra aos latifundiários teria que conter – e não poderia fazê-lo 
mais que por meio de uma repressão contínua e impiedosa – a có-
lera de cem milhões de camponeses. Eis aqui porque caíram todos 
os governos subordinados pelas forças estrangeiras.

Em sua atual penúria, depois de anos de guerra imperialista, de 
guerra civil, de bloqueio, de carestia, cercada por Estados capita-
listas, objeto de bloqueio financeiro, de intrigas diplomáticas, de 
preparativos bélicos, a União Soviética, semelhante a um campo 
atrincheirado sitiado pelo inimigo, ocupada além disso com as con-
tradições internas, próprias de um período de transição tão difícil, 
tem ainda muita necessidade da repressão. Seria muito equivocado 
crer concluída a etapa das tentativas contrarrevolucionárias. 

Mas quaisquer que sejam as dificuldades atuais da Revolução 
Russa e suas formas de resolvê-las, as características essenciais do 
Estado soviético não se modificaram e, em consequência, tampou-
co o papel que a repressão julgou.

A violência econômica: por fome
Uma outra verdade muitas vezes é esquecida: que a sociedade 

soviética, em seu oitavo ano de vida, não pode ser comparada em 
justiça à sociedade burguesa, que goza de uma tradição de auto-
ridade de vários séculos e de mais de um século de experiências 
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políticas. Muito antes de 1789, o terceiro estado30 era, contra a vee-
mente afirmação de Sieyes, uma força respeitada dentro do Estado. 

Os primeiros cinquenta anos de desenvolvimento econômico 
da burguesia não deixaram de ser anos de atroz ditadura de clas-
se. Os falsificadores oficiais da história voluntariamente esquecem 
a verdade sobre a primeira metade do século XIX. O capitalismo 
moderno, em seu caminho até a opulência, passou sobre os cadá-
veres de muitas gerações de trabalhadores que habitavam pocilgas, 
trabalhavam dia e noite, desconheciam toda liberdade democráti-
ca e entregavam à fábrica devoradora até os débeis músculos de 
crianças de oito anos... Sobre os ossos, a carne, o sangue, e o suor 
destas gerações sacrificadas se ergueu toda a civilização moderna. 

A ciência burguesa os ignora. De novo nos é forçoso remeter 
ao leitor de O Capital de Karl Marx. No capítulo XXIII achará pá-
ginas terríveis sobre a Inglaterra de 1846 a 1866. Não resistimos à 
tentação de citar algumas linhas. Um médico, encarregado de uma 
pesquisa oficial, constata que, “inclusive entre os operários da cida-
de, o trabalho que comumente apenas lhes permite não morrer de 
fome, prolonga-se além de toda medida... Não tem direito a dizer 
que o trabalho dá de comer a um homem.” Outro investigador 
constata que em Londres existem “vinte grandes bairros povoados 
cada um por cerca de 10.000 indivíduos; sua miséria sobrepassa 
tudo o que se pode ver na Inglaterra”. “Newcastle – disse o doutor 
Hunter – oferece o exemplo de como uma das melhores castas 
de compatriotas caiu numa degeneração quase selvagem por obra 
das circunstâncias puramente exteriores: a habitação e a rua.” O 
Standard, diário conservador inglês, escreve em 5 de abril de 1866, 
a propósito dos desempregados de Londres: “Recordemos o que 
sofre esta população. Morre de fome. São 40.000. E isto em nossa 
época, em um dos bairros desta maravilhosa metrópole, junto à 
maior acumulação de riquezas jamais vista no mundo.” Em 1846, 

30 Le tiers état, a burguesia.
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a fome fez perecer na Irlanda mais de um milhão de indivíduos... 
Este fato não afetou na menor medida a riqueza do país (Marx).

Para transformar em decretos constantes e sonantes com a 
efígie da rainha Vitória, o sangue e o suor deste povo miserável; 
para que os inúteis condenados pelo desenvolvimento do maqui-
nismo e das crises a morrer de miséria consintam em morrer sem 
rebelar-se como bestas encarceradas, que formidável opressão não 
seria necessária? Agora percebemos com nitidez um dos principais 
meios da violência capitalista: a fome. 

Faz meio século que se pode falar de terror econômico. O ope-
rário ameaçado de desemprego, ameaçado de morrer de fome, 
trabalha entre a chusma industrial, trabalha como um bruto para 
simplesmente morrer de fome em quinze anos. (Não possuímos 
dados sobre a duração média da vida desses assalariados; o de-
ploramos; essas cifras resumiriam tudo.) Em nossos dias, é igual: 
a violência econômica – por fome –, contudo a mais importante, 
definitivamente a única eficaz, a repressão apenas proporciona-lhe 
o complemento exigido pela “defesa da ordem” capitalista contra 
determinado tipo de vítimas particularmente inquietantes (os mal-
feitores) e contra os revolucionários.

A eliminação. Erros e abusos. Controle
Repitamos: o terror é terrível. Na guerra civil, todo combaten-

te – e esta guerra não conhece neutros – arrisca a vida. Instruída 
na escola dos reacionários, a classe operária, à qual os complôs 
mantêm ameaçada de assassinato, deve golpear ela mesma seus 
inimigos mortais. A prisão não intimida ninguém: o motim arranca 
facilmente as portas enferrujadas, que também se abrem à corrup-
ção ou à engenhosidade dos conspiradores.

No paroxismo da luta, outra necessidade contribui para esten-
der os estragos do terror. Desde os exércitos antigos, a eliminação 
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é o meio clássico de manter as tropas disciplinadas. Foi praticada 
durante a Grande Guerra, especialmente na frente francesa, de-
pois dos amotinamentos de abril de 1917. Não se deve esquecer. 
Consiste em executar um em cada dez homens, sem considerar a 
inocência ou a culpabilidade individual. A propósito, uma observa-
ção de ordem histórica. 

Em 1871, os da Comuna foram mais que dizimados pelos ver-
salheses. Já citamos o cálculo médio do número de fuzilados por 
Gallifet: 20.000; a Comuna contou com 160.000 combatentes. A 
burguesia francesa, a mais esclarecida do mundo – a mesma de Tai-
ne e de Renan –, nos ensina, inclusive com cifras, a temível lógica 
da guerra de classes. Uma classe não se declara vencida, uma classe 
não é vencida enquanto não se lhe inflige uma elevada quantidade 
de baixas. Suponhamos – e a Rússia conheceu situações parecidas 
durante os anos heroicos da revolução – uma cidade de 100.000 
almas, dividida em 70.000 proletários (simplificando, proletários 
e elementos próximos ao proletariado) e 30.000 pessoas perten-
centes à burguesia e às classes médias, habituadas a considerar-
-se como pertencentes à classe dirigente, instruída, possuidora de 
meios de produção. Não é evidente, sobretudo se a luta se circuns-
creve à cidade, que a resistência mais ou menos organizada desta 
força contrarrevolucionária não será derrotada enquanto não tiver 
sofrido perdas bastante consideráveis? Não é menos perigoso para 
a revolução golpear forte ao invés de debilmente?

A burguesia proporcionou aos explorados advertências san-
grentas. Acontece que, agora, os explorados voltam-se contra ela. 
A história adverte: quanto mais sofrimentos e misérias a burguesia 
tiver ocasionado às classes trabalhadoras, com tão maior afinco re-
sistirá o dia do acerto de contas e mais caro pagar-lhes-á.

Da mesma forma que o Tribunal Revolucionário, da Revolução 
Francesa, só que com procedimentos em geral um pouco menos 
sumários, a Cheka da Revolução Russa julgava irrecusável e impla-
cavelmente seus inimigos de classe; assim como o Tribunal Revolu-
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cionário, julgava menos por cargos e acusações concretas que pela 
origem social, pela atitude política, pela mentalidade, pela capaci-
dade de lesar do inimigo. Tratava-se melhor de golpear uma classe 
através de seus homens que de sopesar fatos concretos. A justiça 
de classe não se detém no exame de casos individuais, a não ser 
nos períodos de calma.

Os erros, os abusos, os excessos nos parecem funestos sobre-
tudo frente aos setores sociais que o proletariado deve tratar de 
agrupar: campesinato médio, camadas inferiores das classes mé-
dias, intelectuais sem fortuna; da mesma maneira com respeito 
aos dissidentes da revolução, revolucionários sinceros aos quais as 
ideologias demasiado afastadas da compreensão das realidades da 
revolução adotam atitudes objetivamente contrarrevolucionárias. 
Recordo-me daqueles anarquistas que, enquanto a frota vermelha 
defendia desesperadamente Kronstadt e Petrogrado (1920) contra 
uma esquadra inglesa, continuavam imperturbavelmente, a bordo 
de alguns navios, sua boa e velha propaganda antimilitarista! 

Penso também nos socialistas-revolucionários de esquerda que, 
em 1918, se esforçavam para meter à República dos Sovietes, des-
provida de exército e de todo tipo de recursos, numa nova guerra 
contra o imperialismo alemão, ainda vigoroso. Entre esses “revolu-
cionários” equivocados e os homens do antigo regime, a repressão 
revolucionária se esforça e deverá sempre esforçar-se por distin-
guir; mas nem sempre é possível consegui-lo.

Em toda batalha social, determinada porcentagem de excessos, 
de abusos, de erros não poderia ser evitada. O dever do partido e 
de todo revolucionário é trabalhar por diminuí-los. Sua importân-
cia, em definitivo, só depende dos seguintes fatores:

1) A proporção das forças enfrentadas e o grau de encarniça-
mento da luta;

2) O grau de organização da ação; a eficácia do controle do 
partido do proletariado sobre a ação;
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3) O grau de cultura das massas proletárias e camponesas.

Uma certa crueldade resulta das circunstâncias materiais da 
luta: repletas, as prisões de uma revolução proletária não supor-
tam, no que se refere à higiene, a comparação com as “boas pri-
sões” da burguesia... em tempos normais. Nas cidades sitiadas, 
onde reinam a fome e o tifo, nessas prisões se morre um pouco 
mais que afora. Que fazer? Quando o cárcere está cheio de operá-
rios e camponeses, esta ociosa questão não preocupa nem sequer 
os filantropos. Quando os communards prisioneiros no campo de 
Satory dormiam a céu aberto sobre o barro e as pedras, tremen-
do nas noites geladas, sob a chuva torrencial – com proibição de 
agrupar-se, os sentinelas tinham ordem de disparar sobre qualquer 
um que se agrupasse – um grande filósofo, Taine, escrevia: “Estes 
miseráveis foram postos para fora da humanidade...”

No dia seguinte de tomar o poder, o proletariado, solicitado 
por inumeráveis tarefas, resolve, naturalmente, a mais importan-
te: abastecimento, organização urbana, defesa exterior e interior, 
inventário dos bens expropriados, embargo de riquezas. Consagra 
a isto suas melhores forças. Para a repressão revolucionária não 
sobra – e é uma causa de erros e de abusos – mais que um pes-
soal subalterno sob a chefia de homens que devem buscar-se entre 
os mais firmes e puros (o qual fez a ditadura do proletariado na 
Rússia/Djerjinski, e na Polônia/Otto Corvin). Os assuntos da defesa 
interior de uma revolução são os mais delicados, os mais difíceis, 
os mais dolorosos e, às vezes, os mais espantosos. Os melhores 
dentre os revolucionários – com elevada consciência, espírito es-
crupuloso e caráter firme – devem ser consagrados.

Por meio deles, se exerce o controle do partido. Este controle, 
moral e político, permanente neste e em outros domínios, expres-
sa, ao mesmo tempo, a intervenção da elite mais consciente da 
classe operária, e a intervenção um tanto menos direta das massas 
populares sob o controle efetivo daqueles para quem o partido 
está presente em todos os atos de sua vida. Também garante o espí-
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rito de classe da repressão. As possibilidades de erros e de abusos 
se reduziram na medida que as forças de vanguarda do proletaria-
do puderam atuar neste setor.

Repressão e provocação
No curso de nosso estudo sobre a Okhrana, nos ocupamos 

longamente da provocação. Ela não é um elemento necessário na 
técnica de toda polícia. A tarefa de uma polícia é a de controlar, a 
de saber, a de prevenir. Não a de provocar, cultivar ou suscitar. No 
Estado burguês, a provocação judicial policial, quase desconhecida 
nas épocas de estabilidade, toma uma importância crescente à me-
dida em que o regime declina, se debilita, resvala para o abismo. 

A atualidade basta para convencer-nos. Praticamente insignifi-
cante neste momento no movimento operário da França, Bélgica, 
Inglaterra, países com uma relativa prosperidade capitalista, a pro-
vocação não teve na Alemanha, imediatamente depois das crises 
revolucionárias de fins de 1923, uma importância menor da que 
teve na Rússia depois da revolução derrotada de 1905. 

O processo de Leipzig, chamado de a “Cheka alemã”, durante o 
qual viu-se a polícia berlinesa encenar, na casa de um dos defenso-
res do socialista Kurt Rosenfeld, um roubo noturno (abril-maio de 
1925), revela na Segurança Geral do Reich procedimentos muito 
parecidos aos da Okhrana. Em outro país, onde a reação é enfren-
tada há quase dois anos com uma revolução popular – Bulgária –, 
o mesmo fenômeno, porém ainda mais acentuado. 

Na Polônia, a provocação foi convertida na arma por excelên-
cia da reação contra o movimento operário. Limitemo-nos a estes 
exemplos.

A provocação policial é principalmente a arma – ou o mal – dos 
regimes em decomposição. Consciente de sua importância para 
prevenir ou para impedir, sua polícia suscita iniciativas que repri-
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me imediatamente. A provocação também é um fato espontâneo, 
elementar, resultante da desmoralização de uma polícia encurra-
lada, ultrapassada pelos acontecimentos, que não pode com uma 
tarefa infinitamente superior a suas forças e que trata ao menos de 
justificar a atenção e o favor de seus patrões.

Quando a repressão é eficaz?
A Okhrana não pôde impedir a queda da autocracia.

Mas a Cheka contribuiu poderosamente para impedir a derro-
cada do poder dos sovietes.

A autocracia russa, mais que ser derrubada, caiu por si mesma. 
Bastou-lhe um empurrão. Aquele velho edifício carcomido, do qual 
a imensa maioria da população desejava a queda, desmoronou. O 
desenvolvimento econômico da Rússia necessitava de uma revolu-
ção; que podia contra isto a Segurança Geral? Cabia-lhe remediar 
os conflitos de interesses enfrentados, irreconciliáveis, decididos a 
tudo para sair de uma situação que não oferecia outra saída senão 
a guerra de classes, conflito entre a burguesia industrial e finan-
ceira, os grandes latifundiários, a nobreza, os intelectuais, os des-
classificados, o proletariado e as massas camponesas? Sua ação não 
podia proporcionar ao antigo regime a condição de contar com 
hábeis medidas políticas gerais, mas com recursos limitados. Aque-
le cordão de polícias e de agentes provocadores tratava às cegas de 
conter o empurrão da onda contra o velho regime, bamboleante, 
que de pronto os enterraria sob seus escombros. Que ironia!

A Cheka não cumpriu funções tão absurdas.

Em um país dividido em brancos e vermelhos, onde os ver-
melhos eram forçosamente a maioria, busca o inimigo, desarma-o, 
golpeia-o. Não é mais que uma arma nas mãos da maioria contra 
a minoria, uma arma dentre muitas outras, secundária depois de 
tudo e que só adquire grande importância em razão do perigo de 
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que a revolução seja ferida na cabeça pelos golpes do inimigo. É 
contado que no outro dia após haver tomado o poder, Lênin pas-
sou uma noite em claro redigindo o decreto de expropriação da 
terra. “Contanto que tenhamos tempo de promulgá-lo”, dizia. “Ve-
remos quem tentará então revogá-lo.” A expropriação dos domí-
nios senhoriais proporcionou instantaneamente aos bolcheviques 
o apoio de cem milhões de camponeses.

A repressão é eficaz quando complementa o efeito de medidas 
eficazes de política geral. Antes da Revolução de Outubro, quan-
do o gabinete de Kerenski rejeita satisfazer as necessidades dos 
camponeses, a detenção dos agitadores revolucionários não fazia 
mais que aumentar a irritação e o desespero nas aldeias. Depois 
do deslocamento das forças sociais, operando nos campos pela 
expropriação dos domínios, o interesse dos camponeses leva-os 
a defender o poder dos sovietes; a prisão dos agitadores socialis-
tas-revolucionários ou monarquistas, decididos uns a explorar nos 
campos sua popularidade passada e os outros a especular com o 
espírito religioso, suprimiu uma fonte de confusões.

A repressão é uma arma eficaz nas mãos de uma classe enér-
gica, consciente do que quer e que serve os interesses da imensa 
maioria. Nas mãos de uma aristocracia degenerada, cujos privilé-
gios constituem um obstáculo ao desenvolvimento econômico da 
sociedade, é historicamente ineficaz. Não dissimulemos mais: a 
uma burguesia forte nos períodos decisivos, é possível prestar qua-
se os mesmos serviços que ao proletariado durante a guerra civil.

A repressão é eficaz quando vai no sentido do desenvolvimento 
histórico; e, por isso, impotente quando vai contra o sentido do 
desenvolvimento histórico.

Consciência do risco e consciência do fim
Em vinte ocasiões, tanto durante o período mais intenso da 

guerra civil como antes da tomada do poder, Lênin dedicou-se a res-
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tabelecer as teorias de Marx sobre o desaparecimento do Estado e 
sobre a abolição final da violência na sociedade comunista. Uma das 
razões que invoca para preconizar a substituição da palavra social-
democrata pela palavra comunista para a designação do partido bol-
chevique, é que “o termo socialdemocrata é cientificamente inexato. 

A democracia é uma das formas do Estado. Mas, como marxis-
tas, estamos contra todo Estado”31. Também recordamos um artigo 
que escreveu em tempos difíceis, por ocasião do Primeiro de Maio 
(em 1920, parece). O punho de ferro do partido proletário ainda 
mantinha o comunismo de guerra. O terror vermelho só estava 
adormecido. Por cima desse presente heroico e terrível, os homens 
da revolução mantinham os olhos calmamente fixos na meta. Fe-
chado a todo o utopismo, desdenhoso dos sonhos, mas dedicado 
inquebrantavelmente ao sentido dos objetivos essenciais da revo-
lução, Lênin, chefe indiscutível do primeiro Estado proletário, Lê-
nin, o incentivador de uma ditadura, evocava um futuro no qual o 
trabalho e a repartição do produto estariam regidos pelo princípio: 
“De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas 
necessidades.”

A diferença fundamental entre Estado capitalista e o Estado 
proletário é esta: o Estado dos trabalhadores trabalha por seu 
próprio desaparecimento. A diferença fundamental entre a violên-
cia-repressão exercida pela ditadura do proletariado, é que esta 
última constitui uma arma necessária da classe trabalhadora para a 
abolição de toda violência.

Não se deve esquecer jamais. A consciência dos fins supremos 
também é uma força.

Nos fins do século anterior, podia-se alimentar o grande sonho de 
uma transformação social idílica. Generosos espíritos dedicaram-se a 
isto, desdenhando ou deformando a ciência de Marx. Imaginavam a 
revolução social como a expropriação quase indolor de uma ínfima 

31 Ver: Victor Serge. Lenin, 1917. Librairie du Travail, Paris, 1925.
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minoria de plutocratas. Por que o proletariado magnânimo, rompen-
do as velhas espadas e os fuzis modernos, não haveria de perdoar 
seus despossuídos exploradores da véspera? Os últimos ricos se ex-
tinguiram pacificamente, ociosos, rodeados de menosprezo. 

A expropriação dos tesouros acumulados pelo capitalismo, uni-
da à reorganização racional da produção, proporciona à sociedade 
inteira, em seu momento, a segurança e a comodidade. Todas as 
ideologias operárias de antiguerra estavam mais ou menos pene-
tradas dessas falsas ideias. O mito radical do progresso as domina-
va. Enquanto isso, os capitalistas aperfeiçoavam sua artilharia. Na 
II Internacional, um punhado de marxistas revolucionários desen-
tranhavam só as grandes vertentes do desenvolvimento histórico. 
Na França, acerca do problema da violência proletária, alguns sin-
dicalistas revolucionários viam claramente...

Mas o capitalismo, em outra época iníquo e cruel, sem dúvida, 
mas criador de riquezas, foi convertido, no apogeu de sua história, 
que começa a 2 de agosto de 1914, no exterminador de sua própria 
civilização, no exterminador de seus povos... Desenvolvido prodi-
giosamente durante um século de descobrimentos e de trabalho 
encarniçado, com a técnica científica nas mãos dos grandes burgue-
ses, dos donos de bancos e trustes, voltou-se contra o homem. Tudo 
o que servia para produzir, para estender o poder humano sobre a 
natureza, para enriquecer a vida, serviu para destruir e para matar 
com um poderio repentinamente aumentado. Basta uma tarde de 
bombardeio para destruir uma cidade, obra de séculos de cultura. 

Basta uma bala de seis milímetros para paralisar totalmente 
o cérebro mais organizado. Não podemos ignorar que uma nova 
guerra imperialista poderia ferir de morte a civilização europeia já 
bastante golpeada. É razoável prever, em razão do progresso da 
“arte militar”, a despovoação de países inteiros por uma aviação 
provida de armas químicas, cujo enorme perigo denunciou em 
1924 a Sociedade das Nações – e não a acurará de demagogia revo-
lucionária – em um documento oficial. 
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Ainda não terminaram de ser colocados nos monumentos pa-
trióticos o sangue e os ossos de milhões de mortos de 1914-18 
quando essa ameaça paira novamente sobre a humanidade. Estan-
do presente a dura realidade da revolução, é necessário recordar 
essas coisas. 

Os sacrifícios impostos pela guerra civil, a implacável necessi-
dade do terror, os rigores da repressão revolucionária, os erros 
inevitáveis e dolorosos aparecem então reduzidos às suas reais 
proporções. São males ínfimos comparados com essas imensas ca-
lamidades. Se não fosse muito, somente o ossuário de Verdún32 os 
justificaria amplamente.

“A revolução ou a morte”. Esta frase de um combatente de Ver-
dún permanece sendo uma profunda verdade. Nas próximas horas 
terríveis da história, este será o dilema. Chegará o momento para a 
classe operária de cumprir com esta dura, porém saudável e salva-
dora, tarefa: a Revolução.

32 Raymond Lefebvre.



114



115

Victor LVoVich KhibaLchich (mais conhecido como Victor 
Serge) nasceu em Bruxelas, filho de exilados Narodnik russos. Origi-
nalmente um anarquista, entrou para o Partido Comunista Russo ao 
chegar em Petrogrado em fevereiro de 1919 e trabalhou para a recém 
fundada Internacional Comunista como jornalista, editor e tradutor. 
Como representante do Comintern na Alemanha, ajudou a preparar a 
insurreição abortada, no outono de 1923.

Em 1923, ele também se juntou à Oposição de Esquerda. Ele foi ex-
pulso do partido em 1928 e brevemente preso. Nesta época, ele se 
voltou para escrever ficção, que foi publicada principalmente na Fran-
ça. Em 1933, foi preso e exilado. Após uma campanha internacional, 
foi eventualmente deportado da Rússia em abril de 1936.

Ao chegar ao Ocidente, renovou o contato com Trotsky, mas as dife-
renças políticas se desenvolveram e uma amarga controvérsia entre os 
dois veteranos remanescentes do Partido Comunista Russo pré-estali-
nista surgiu. Fugindo de Paris em 1940, logo à frente das tropas inva-
soras nazistas, ele encontrou refúgio no México. Durante seus últimos 
anos, Serge viveu isolado e morreu sem nenhum centavo logo após 
o 30º aniversário da revolução bolchevique, em novembro de 1947.
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116

Este livro foi composto com as fontes Franklin 
Gothic e Apple Garamond, com capa em papel 
reciclato 180g e miolo em sulfite 75g, nas oficinas 
gráficas da Editora Terra sem Amos, em Parnaíba, 

no Piauí, em junho de 2020.




