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VICTOR SERGE 

nasceu em Bruxelas, Bélgica, no dia 30 de dezembro de 
1890, filho de um casal de refugiados russos, sendo Vil<tor 
Lvovic Kibal' cic seu verdadeiro 11ome. Sua ir1fância foi pas
sada em ambiente extremamente pobre, o que 1narcoL1 de
finitivamente sua vida e fez da profunda aversão a todo tipo 
de injustiça e de opressão e do desprezo pela l1ipocrisia dos 
bem-falantes e solidariedade aos sofredores a característica 
distintiva de sua militância: 

Descrer1te da educação qL1e o Estado burguês dava aos 
trabalhadores, seu pai, "universitário pobre", ir1cumbiL1-se 
de sua educação. Com quinze anos de idade, Victor se afas
ta da farnília, empregando-se como fotógrafo, desenhista 

I • I • tecn1co e operar10. 
Milita na Juve11tude Socialista do Partido Operário Bel

ga até 1906, qua11do rompe com a social-democracia para 
formar o Grupo Revolucionário de BrL1xelas, de i11spiração 
anarquista. Muda-se para a França, onde é conde11ado e, 
e1n janeiro de 1917, preso por sua militância política. Re
fugia-se na Espanha, onde adota o nome t-le Victor Serge, e 
participa da preparação da insurreição de 19 de jL1ll10 e111 
Barcelona. No mesmo ano, viaja para a Rússia, onde a re
volução proletária estava na ordern do dia. 

De retorno à França, é novarnente preso. No começo 
de 1919, é expulso do país e viaja para Petrogrado, já 
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então tendo abandonado o anarqL1ismo para se fazer mar-
• 

XI Sta. 

Embora a visão crítica ti11ha e1n relação às lin1itações à 
democracia operária, adere ao Partido co1nunista e milita 
entre os bolcheviques, subordinado diretamente a Zinoviev, 
presidente da Comissão Executiva da Inter11acio11al. 

E1n 1921, é enviado a Berlim, pri1neiro, e a Viena, de
pois onde com LL1l<acs e Gramsci foi redator da Corres
pondência Internacio11al 

De Viena, acompa11ha a morte de Le11in e a campa11l1a 
contra Trotsky. Em 1927, o fracasso da revolL1ção chinesa o 
lança à oposição a Stalin e é, por isso, preso. Libertado sob 
o co1npromisso e não desenvolver "atividac{es anti-soviéti
cas" e expulso do partido bolcheviqL1e, dedica-se à literatu
ra. Novame11te preso, é enviado à Sibéria, 011de perma11ece
até 1936, qL1ando é expulso da União Soviética e vai para
Bruxelas.

Opositor de Stalin, Serge 1nantinl1a-se também c{iscor
dante de Trotsl<y, com qL1em manteve dL1ra polê1nica e, 
afinal, rompeu em 1938, acusando-o de não haver rom
P ido c o n se q ü e n te 1n e n te com o a u to ri  ta ris 1n o e d e 
propug11ar uma política insensata co1n a construção da 
Quarta I11ternacional. 

O i11ício da SegL1nda Guerra ML1ndial o encontra e1n Pa
ris, de 011de, pouco antes da e11trada dos 11azistas na cidade, 
foge para Marselha, primeiro, e para o México, depois. 

No México, Victor Serge dedicou-se intensame11te à ati
vidade literária, e morreu de ataque cardíaco e1n 17 de no
vembro de 1947.

Os editores 
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O QUETODO REVOLUCIONARIO DEVE 

SABER SOBRE A REPRESSAO 

Victor Serge 

O triunfo da Revolução na Rússia fez cair 11as mãos dos 
revolucionários todo o mecanismo da polícia política 1nais 
1noder11a, mais poderosa e mais aguerrida, formada ao lon
go de cinqüenta anos de ásperas lutas contra as elices de Llm 
povo. 

Conhecer os métodos e os processos desta polícia apre
senta para qualquer militante um imediato interesse práti
co, dado qL1e a estratégia capitalista emprega em todo o lado 
os mesmos métodos e porque todas as polícias sempre se 
mostra1n solidárias e se assemelham entre si. 

A ciência das lutas revolucionárias qL1e os russos adqui
riram em mais de meio sécL1lo de.grandes esforços e sacrifí
cios precisa ser assimilada pelos 111ilita11tes nL1m espaço de 
tempo mL1Íto curto e este aprendizado desde já se torna 
necessário nos países em que essa ação hoje se desenvolve 
sob as 11ovas circunstâncias criadas pela gL1erra, pelas vitórias 
do proletariado russo e as derrotas do proletariado interna-



cional. São elas: a crise do capitalismo mundial O n · , asc1-
me�1to da Internacional Comur1ista, o desenvolvimento 
n:1u1to cl�ro da consciência de classe entre a bL1rguesia (fas
cismo, ditaduras militares, terror branco, leis terríveis). 

. Se e�tiverem bem avisados sobre os meios de qL1e O ini
rnigo dispõe, talvez sofram perdas mer1ores. Portanto, é ne
cessário estt1dar, com um objetivo prático, o instrtiment 
p _: i �ci pai �e todas, as :eações e de todos os tipos de re p res
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soes que e essa 1naq Ltina de estrangular todas as sadias re
voltas,_ cha1nada polícia. Podemos hoje fazê-lo porqL1e a arrna
aperfeiçoada que a autocracia russa forjot1 para defender a 
sua existên�ia - a Okhrana (Segurança geral do lrnpério 
Russo) - caiu nas nossas 1nãos. 

Ess� estudo, para ser levado às <1ltimas conseq i.iências, 0

que _seria bastante útil, exigiria qualidades qL1e o aL1tor des
tas linhas não possui. As págir1as que aqL1i se lêe1n não têrn 
essa pretensão, 1nas bastarão, espero, para prevenir os ca
maradas e apresentar dia11te dos seus olhos t1ma importan
te verda�e que me causou espanto desde a primeira visita 
aos arqt1ivos da polícia russa: não há i1e11ht1ma força no 
mundo que possa travar o ímpeto revolL1cionário e todas as 
polícias, qualquer que seja o seu maquiavelis1no, a sua as-

, . . tucia e os seus crimes, se mostrarão pouco a pouco impo-
tentes. 

Este trabalho, publicado pela primeira vez no Bulletin
comuniste, em novernbro de 1921, foi cuidadosamente coin
pletad�. Os problemas práticos e teóricos qt1e o estudo do 
mecanismo de uma polícia não podem deixar de levantar 
no espírito do leitor operário, qt1alquer que seja a stia for
mação política, foram examinados em dois novos ensaios. 
Em �or1�e�hos ao Militante, de cuja t1tilidade, apesar da 
sua s1mpl1cidade realmente evidente,� experiência não per-
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mite dúvidas, esboça1n-se as regras essenciais da defesa ope
rária co11tra a vigilância, a espionagem e a delação. 

Depois da guerra e da Revolução de Outt1bro, a classe 
operária já não pode contentar-se em cumprir Lima tarefa 
negativa e destrutiva. A época das guerras civis está aberta. 
Que a sua duração seja permanente ou prevista para "alguns 
anos", a verdade é que as múltiplas questões da to1nada do 
poder se colocam hoje para a maioria c.-los comui1istas. E1n 
princípios de 1923, a ordem capitalista da Europa podia dei
xar supor u1na estabilidade própria para desencorajar os inais 
impacientes. A ocupação "pacíficà' do Ruhr iria, contudo, 
antes do fim do ano, fazer pairar sobre a Alemanl1a, tão po
derosamente real, o espectro da revolução. 

Além disso, qL1alqL1er ação tendente à destruição das ins
tituições capitalistas tem necessida4e de ser completada por 
uma preparação, pelo menos teórica, da obra criadora de 
amanhã. "O espírito destruidor - dizia Bakunii1 - é tam
bém o espírito criador". Este profundo pensarnento, cuja 
interpretação literal tem lamentavelmente iludido muitos 
revoltados, acaba de se tornar uma verdade prática. O mes
mo espírito de luta de classe leva hoje os comunistas a des
truir e a criar simultaneamente. E tal como o anti1nilitarismo 
de hoje tem necessidade de ser completado pela preparação 
do Exército Vermelho, o problema da repressão, posto pela 
polícia e pela justiça burguesa, tem também Ltm aspecto 
positivo e de grande importância. Creio que o defini em 
traços gerais. Nós devemos conhecer os meios do inimigo e 

� devemos conhecer também toda a extensão da nossa pró-
pria tarefa. 
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Prime i ra Parte 

A O KHRANA RUSSA 

1 . A pol íc ia. S ua apresentação especial .  

A Okh·rana sucedeu,  em 1 8 8 1 ,  à famosa 3ª Seção do 
Minist � rio do Interior, mas apenas se desenvolveu ve1+da
dei ramente a partir de 1 900 ,  data etn que uma 11ova gera
ção de polícias foi colocada à sua frente . Os ar1t igos oficiais  
de polícia, sobretudo nas patentes sup·eriores , co11siderav�·1n 
como contrário a honra mili tar, terem de se 1+ebaixar a e, r
tas imposições policiais .  A nova escola  pos de lado esses 
scrúpulos e se propôs a 0 1·ga11izar cientifica1nente a polícia 

secr ta, a del ação , a denú11cia e a traição 110 seio dos par ti
dos revol ucionários .  Devia prodt1zir l101nens in t  l igen t s e 
de  tale11 to ,  corno o, coro,nel Spiridovi tch , que nos deixoL1 
uma volumosa História do Partido socialista-revolucionário 
e uma História do Partido social-democrata. 

O recrutamento ,  a instrução e o passado profi ional 
dos oficiais des ta polícia eram objeto de CL1 idado, n-i tt i to 
especiais .  Cada qual t inha ·na Direção Geral a st1a  ficha, 
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docttmento completo em que se encont1+am aspectos b m 
curiosos . Caráter, nível de instrução,. in tel igência, fo r1nas 
de serviço, - estando tudo registrado com um sentido d 
ut i l idade prática. Por exemplo :  t1 m oficial é considerado 
com ( l imitado,, - bom para serviços subalternos, qt1 e r1ão
exij am grande firmeza - e Ltm outro é tido como u incli11a
do para cortej ar as m ulher·es,, . 

Entre as pergL1n tas do questio ná1·io ,  d s taco esta :  · < Co
nhece bem o programa e os  estatutos dos par tido ? Quais?  

leio que o tal "amigo de mull--ieres" '(conhece ben1 a 
i déias socialis tas-revolucionárias e anarquis tas - poss ive l 
mente o partido social -democrata - e s t1p·erficialme11 r o 
par tido social is ta polaco )) . Existe aí toda uma er u diçã . a
bian1en te dis tri b uída. Mas contir1ue1nos o exarne da mes
ma ficha .  Pergun ta-se depois :  "Te1n aco 1npar1had · de-

. 

. 

se 11 r o l ar da  h i s tó r ia  do  m ovi men to· revo l uc i o n ár i o ?  
Quantos e em que par tidos houve ager1 tes s ere tos? Ir1 te
lectt1a is ?  O perár·ios ? '' 

Compree11de-se que para forrnar os seus '' informan tes· 
a Okhrana o,rganizasse ct1rsos em qLte se esrud�1va cadc p . r
rido , as suas origens , o seu progra1na, os seus rnérodos aré 
a biografia dos s�µ� mil i tar1tes mais conhecidos . 

Observe1nos ainda que  esta pol ícia secreta 1· t1ssa, criada 
m função, das necessidades mais del icadas da po l íc i a pol í

t ica, nada tinha em comum com o corpo de polícia do 
países da Eltropa Ocidental , mas tem certamente o s  u qu i 
valen t  r1as p·ol ícias secretas de rodos os es tados cap · r � l i s r  s .

... 

2 . A vigi lância externa. Persegu içõ,es.

Qualquer forma de vigilância é sobretttdo externa. Trata
se sempre de perseguir o home1n, de conhecer set1s atos 
seus ges tos ,  as suas l igações e, em seguida, penetrar e1n stta 
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intimidade. Também os serviços de perseguição se encon
tram particularmente desenvolvidos em todas as polícias e 
a organização russa oferece-nos, sem dúvida, o protótipo 
de todos esses serviços muito semelhantes. 

Os "espiões" russos (agentes de vigilância externa) per
tenciam, como os "agentes secretos" - na realidade, dent1n
cianres e delatores -, à Okhrana ou Segt1rança Política. Cons
tituíam o serviço de investigações, que podia prender t1ma 
pessoa pelo prazo de um mês; de um modo geral, o serviço 
de investigações transmitia suas prisões à Direção da Polí-

. . . ,..., eia, que cor1t1nuava a 1nstruçao. 
O serviço de vigilância externa era o mais simples. Os

seus inúmeros agentes, de quem posst1ímos as fotografias 
de identificação, recebiam 50 rublos por mês e rinharn como 
única tarefa perseguir, a todo momento, de noite e de dia, 
sem qualquer interrupção, a pessoa que lhes era indicada. 
Não deviam conhecer, em princípio, o seu nome nem o 
objetivo da perseguição, talvez como medida de precaução 
contra qualquer mal entendido ou contra qt1alquer traição. 
A pessoa a perseguir recebia urn apelido, o Louro, a Domés
tica, o Cocheiro, Vladimir etc. Encontramos sempre esses 
codinomes à frente dos relatórios diários, que formavam 
grossos processos, onde os perseguidores anoravarn rodas 
as suas observações. Esses relatórios são de uma precisão 
minuciosa e não deviam conter nenhuma lacuna. O texto é 
quase sempre redigido como segue: ''Em 17 de abril às 9 e
54 da manhã, a Doméstica saiu de sua casa, pôs duas cartas 
na caixa do correio à esquina da rua Puchkin; entrou em cli
versas lojas do bairro X entrou às 1 O e 3 O na rua Z, n ° 13, de
onde saiu às 1 1  e 20 etc. '' 

Nos casos mais sérios, acontecia que dois "policiais" per
seguiam ao mesmo tempo a mesma pessoa sem se conhece-
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rem; depois os seus relatórios eram comparados e comple
tavam-se. 

Esses relatórios diários eram remetidos à polícia para se
rern analisados pelos especialistas, quase sempre ft1ncionários 
de urna terrível perspicácia, que elaboravam q t1adros 
sinópticos para resumir todos os atos e gestos de t11na pessoa, 
o non1e de suas visitas, sua regularidade, a dt1ração da visita
etc; os locais qt1e visitava, permitiam apreciar a importância
das relações de um militante e sua provável influê11cia.

O policial Zubatov - que por volta de 1905, tenrot1 apo
derar-se do movimento operário nos grandes centros e criar 
aí algt111s sindicatos - tinha levado a persegt1ição ao mais 
alto grau de perfeição. As suas brigadas especiais podiam 
perseguir um homem por toda a Rússia, quase por toda a 
Europa, deslocando-se com ele de cidade e1n cidade ou de 
país em país. De resto, os ''policiais" nunca deviarn preocu
par-se com despesas. A relação de gastos de t11n desses "in
formantes", no mês de janeiro de 1903, dá-nos Lima soma 
de despesas gerais que se elevam a 637 rublos. Para se cor1-
ceber a importância do crédito aberto a qualquer vt1Igar 
dent1nciante, basta lembrar-nos qt1e, nessa época, Ltm estu
dante vivia facilmente com 25 rt1blos por mês. Por volta de 
19 11, 11asceu o hábito de enviar os "informantes" para o 
estrangeiro a fim de vigiarem os emigrados e to1nar contato 
corn as polícias européias. Assim, os denunciantes de St1a 
Majestade Imperial passaram desde logo a ter contatos em 
todas as capitais do mundo. 

A Okhrana tinha sobretudo por missão, investigar e vigi
ar os atos de certos revolucionários considerados mais peri
gosos, principaln1ente terroristas ou membros do partido 
socialista-revolucionário, que praticavam atos de terrorisr110. 
Os set1s agentes deviam ser portadores, a todo mo1nento, de 
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carteiras com 50 a 70 fotografias, onde poderiam reconhecer 
ao acaso Sa"'.'inkov, Nathanson, Argunov, Avksentiev, I(arelir1, 
Ovssia11nil<:ov, Pechkova (mulher de Gorki), Vera Figner, 
Fabrikant, entre outros. Algumas reproduções do retrato de 
I(arl Marx eram também postas à sua disposição e a presença 
desse retrato em qualqL1er casa ou nurn livro cor1stitL1Ía logo 
motivo de referência. 

Um pormenor curioso: a vigilância externa não se exer
cia exclusivamente sobre os inirnigos do antigo regime. Te
mos em 11ossas mãos processos que de1nonstram qL1e 11e1n 
sequer os passos e atitudes dos ministros do I1npério esca
pavam à vigilância da polícia. Um processo sobre a vigilância
das conversações telefônicas do Mir1istério da GL1erra, em 
1916, dá-nos um exemplo de quantas vezes por dia dife
rentes me1nbros da Corte se incomodavam com a saúde 
precária de Madame Sukhomlinov! 

3.  Os segredos da delação. 

O mecanismo mais importante da polícia rL1ssa era a 
sua "agência secreta", 11ome do serviço de delação, cujas 
origens rernontam às pri1neiras lL1tas revolucionárias e que 
ati11giu L1m dese11volvimento realmente extraordinário de
pois da revolução de 1905. 

Alguns policiais (0L1 melhor, oficiais da polícia) especi
almente formados, instruídos e treinados, procediam ao 
recrL1tamer1to dos agentes delatores. Os êxitos mais ou rne
nos importantes nesse domínio contribuíam sempre para a 
sua promoção. Instruções precisas previarn todos os por
menores das suas relações com os colaboradores secretos. 
Alguns especialistas mL1ito bem remunerados reL1niam fi
nalmente num relatório todas as informações fornecidas pela 
('delação", estudavam-11as e organizavam os processos. 
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Havia nas instalações da Okhrana (Petrogrado, 
Fontanl<a) um gabinete secreto, no qL1al aper1as entravam o 
diretor da Polícia e o funcionário encarregado de classificar 
todas as peças. Era a agência secreta. Contir1ha sobretL1do 
um fichário corn as fichas dos agentes delatores - 011de en
contramos mais de 35 mil nomes. Na maioria dos casos, 
por um acréscimo de precauções, o nome do "ager1te secre
to" é substituído por um codinome, o que contribui para 
que o trabalho de identificação de todos esses 1niseráveis, 
de quern depois da revolL1ção, os processos completos caí
rarn 11as mãos dos seus camaradas, se revele basta11te difícil. 
O nome do delator devia ser conhecido apenas pelo diretor 
da Okhrana e pelo oficial de polícia encarregado de n1anter 
com ele relações permar1er1tes. Por isso, até os recibos qL1e 
os delatores assinavam todos os meses - porque eles recebi
am sernpre com os outros funcionários somas que varia
vam entre 3, 1 O e 15 rublos por mês e iam até 150 0L1 200 
no máximo - continha geralmer1te apenas o codinome. Mas 
a ad1ni11istração, desconfiada ern relação aos seus agentes e 
receando que os oficiais de polícia criassem nomes de cola
boradores fictícios, procedia co1n freqüência a inspeções 
minuciosas nos diferentes setores de sua orga11ização. Um 
inspetor corn amplos poderes i11quiria diretarnente os seL1s 
colaboradores secretos, conhecia as suas dificuldades, dava
ll1es férias ou aumentava-lhes os salários. Acrescentemos qLte 
as suas relações eram cuidadosamente verificadas - até onde 
era possível - por todos os inte{essados. 

4. Uma instrução sobre o recrutamento e o serviço

dos agentes delatores.

Vejamos em seguida L1m documento que se pode consi
derar como o abecedário da delação. Trata-se da Instrução
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referente à agência secreta, t1m l ivrinho com 27 pági 11a

datilografadas, de pequeno formato. O nosso exemplar, com 
o nt.'1mero 3 5 ,  traz ao mesmo tempo, nos dois cantos, ao
alto , estas três ir1dicações: ''Mui to Secreto" , ''Não deve ser
transmi tido, nem mostrado'' , "Segredo profissional ) ) . QL1e
insis tência em recomendar o misté1·io !  Mas depressa se com
preenderá porque: es te documento,  que demon tra e rtos
conheci 1nentos psicológicos e práticos, t1m espíri to mecicu
losamente calculista, uma curiosa mistt1ra oficial de ci11ismo
e de hipocrisia moral , algt1m dia interessará aos psicólogos .

Começa com algumas indicações gerais :  A Segurança 
política deve procurar destruir os centros revolucionários rios 
pontos de sua maior atividade e não esbanjar os seus esforços 
em tarefas menores. 

Afirrna.-se assim este princípio : deixar que o movimento 
se desenvolva para em seguida liquida-lo melhor. 

Os agentes secretos recebem uma remuneração fixa propor
cional aos serviços que prestam. 

A Segurança deve:  evitar com todo o cttidado libertar os 
seus colaboradores. Nesse senti.do, não deve prendê-Í{Js nen1, 
libertá-los, a não ser quando outros membros de igual impor
tância) pertencentes às mesmas organizações revolucionárias) 

possam ser presos ou libertados. 
A Segur·ança deve: permitir que os seus colaboradores me

reçam a confiança dos militantes. 
egue-se depois um capítulo sobre o recru tarner1 to :  O 

recrutamento dos agentes secretos é uma preocupação constan
te do diretor de investigações e dos seus colaboradores. Não de
vem desprezar nenhuma oportunidade, mesmo com poucas es-
peranças, de procurar alguns agentes . . .  Essa tarefa é extrema
mente delicada. Para realizá-la, interessa aprofundar os co1z
tatos com os presos políticos. 
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Devem ser considerados como aptos ao serviço : os revo
lucionários de cardterfraco, desiludidos ou atingidos pelo par
tido, que vivem na miséria, evadidos dos locais de deportação 
ou designados para serem deportados. 

A Instrução recornenda estudar ''com cuidado '' as s t1as fra-
quezas e tir·ar partido delas ; conversar depois com os seL1S 
amigos e familiares etc. ; mul tip l icar "em qualqu'er ocasião os 
contatos com os operdrios, com as testemunhas, os parentes etc. ) 
sem nunca perder de vista o objetivo ".

Estranha dupl icidade da alma humana! Traduzo l i tera l -
mente estas três linhas desconcertantes : Podemos servir-nos 
dos revolucionários na miséria que, sem renunciarem as suas 
convicções, consentem p·or necessidade em fornecer certas in-
formações. 

Havia então quem assim procedesse? 
Mas continuemos . 
Colocar policiais disfarçados j Ltnto dos presos é um pro-

cesso excelente. 
Quar1do uma pessoa parece es tar p reparada para ini -

ci ar o serviço , ou sej a, quando u rn revo l t1cionário des i -

1 udido ,  com dificuldades econômicas ,. a to rmen tado pe

los seus  problemas pessoais , com sen t imen to de culpa 

1nuito grande, então , pode es tender- lhe a mão e tê- lo  do 

nosso lado : 
Deter todo o grupo de que faz parte e conduzir a pessotz em 

questão atéJunto do diretor de polícia}· ter contra ela motivos 
para sérias perseguições,· reservar entretanto, a possibilidade de 
libertá-la junto com outros revolucionários presos, sem provo-
car suspeitas. 

Interrogar essa pessoa frente a frente. Tirar partido para 
convencê-la das desavenças de grupos, dos erros dos militantes) 
dos dissabores pessoais. 
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Ao se ler estas linl1as, pode se julgar q Lte a polícia se 
aflige com a sorte da SL1a vítima: 

- Ah, sim, enquanto você vai para os trabalhos força
dos por causa de suas idéias, seu camarada X o qual 
você diz ser um bom contador de anedotas, se consola à

.,. 
sua custa. O que você quer? E sempre assim, os bons pa-
gam pelos maus . . .  

Isto pode pegar quando se trata de um fraco OLl de L11n 
louco, a quem ameaçarn com alguns anos de deportação . . .  

Sempre que possível, deve se dispor de vários colaboraclores 
em cada organização. 

A Segurança deve orientar os seus colaboradores e não se
guir atrás deles. 

Os agentes secretos nunca devem ter conhecimento das in
formações fornecidas pelos seus colegas. 

E eis Ltrna passagern que MaqL1iavel não teria desaprovado: 
Um colaborador que trabalhe obscuramente num pcirticlo 

revolucionário pode ser promovido na sua organização em vir
tude das prisões de militantes mais destacados. 

Assegurar o segredo absoluto da delação é natL1ral111e11te 
Lima das maiores preocupações da polícia. 

O agente promete segredo absoluto; quando estiver ele ser
viço, não deve modificar nenhuma das suas formas de vicia. 

As relações com ele são rodeadas de precauções, qL1e será 
difícil ultrapassar. 

Algumas reuniões podem ser feitas com colaboradores dig
nos de toda a confiança. Elas se darão em apartamentos clan
destinos (aparelhos), compostos por diversas salas qite não se 
comunicam diretamente, onde se pode isolar diferentes visi
tantes caso se_ja necessário. O dono da casa alugada deve ser 
um civil, que nunca poderá receber visitas pessoais, não deve 
conhecer os agentes secretos, nem falar com eles. Deve ser ele 
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mesmo a abrir a porta e se assegurar antes de sair ele que nin
guém passa na escada do prédio. As reuniões serão feitcis em 
qucirtos fechados à chave, onde nenhum papel que possa com
prometer pode ser visto. Deve se ter sempre o cuidado de nitnca 
deixar o visitante sentar perto de qualquer janela ou espelho . 

Quando se sentir a menor suspeita, deve se mudar imedia
tamente de apartamento. 

O ele/ator não pode em nenhuma hipótese, dirigir-se à Se
gurança. Não pode aceitar nenhuma missão importante sem o 
consentimento de seu chefe. 

As reuniões são combinadas por meio de sinais anteci
padamente estabelecidos. A correspondência é enviada para 
os endereços antes fixados. 

As cartas dos agentes secretos devem ser escritas com letra 
desconhecida e não devem conter. mais do que expressões ba
nais. Deve ser utilizado o papel e o envelope de acordo com o 
ambiente social do destinatário. Empregar uma tinta agradá
vel. O agente deve colocar pessoalmente as suas cartas no cor
reio e, quando receber alguma, deve queimá-la imediatamen
te após ct leitura. Os endereços combinados não devem ser es
critos em parte alguma. 

Urn problema grave era o da libertação dos agentes se
cretos presos com aqueles que eram libertados. A esse pro
pósito, a Instrução desaconselha o recurso à fuga, porque: 
as evasões atraem a atenção dos revolucionários. Antes de se 
liquidar qualquer organização, deve se co11sL1ltar os agentes 
secretos acerca das pessoas a deixar em liberdade, para não 
se trair as fontes de informação. 

5. Uma monografia da delação em Moscou ( 1 9 1 2) .

ÜL1tra peça escoll1ida nos arquivos da delação pode nos 
esclarecer sobre a sua extensão. Trata-se de uma espécie de 
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monografia da delação em Moscou, datada de 1 9 12 .  É o 
relatório de um alto funcionário, Vissarionov, qL1e foi en
carregado nesse ano de realizar uma viagem de inspeção à 
agência secreta de Moscou. 

Esse Vissarionov cumpriu a sua missão entre 1 e 22 de 
abril de 1 9 1 2 .  O seL1 relatório constitui um volL1moso ca
derno datilografado. A cada agente delator, apontado aqui 
com Llm codinome, corresponde uma informação deta
lhada; podem se ver neste relatório algL1mas notas muito 

• curiosas. 
Em 6 de abril de 19 1 2, havia em Moscou 5 5 agentes 

delatores que estavam oficialmente em serviço. Dividiam
se da seguinte forma: socialistas-revolucionários, 1 7; soci
al-democratas, 20; anarquistas, 3; estudantes (movi1nento 
das escolas), 1 1 ; instituições filantrópicas, etc., 2 ;  socieda
des científicas, 1 .  A "agência secreta de Moscou vigia igL1al
mente a imprensa, os outL1bristas (partido cadete, constitu
cional democrata), os agentes de Burtzev, os armênios, a 
extrema-direita e os jesuítas". 

Os colaboradores são geralmente caracterizados em no
tas simples, quase sempre assim denominadas: 

Partido social-democrata. Fração bolchevique. Portnoi (o 
Entalhador), homem inteligente. Em serviço desde 191 O. Re
cebe 100 rublos por mês. Colaborador muito bem informado. 
Será candidato à Duma. Participou da conferência bolchevique 
de Praga. Dos 5 militantes enviados da Rússia para esta confe
rência, três foram presos . . .  

Volta11do à conferência bolchevique de Praga, o nosso 
alto funcionário da polícia congratula-se com os resultados 
que os agentes secretos obtiveram. Alguns deles consegui
ram introduzir-se no Comitê Central e foi L1m deles, L1m 
espião, que foi encarregado, pelo Partido, do transporte da 
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propaganda para a Rússia. ''Nós temos em nossas mãos toda a 
rede de propaganda", verifica esse policial. 

Façarnos aqui um parêntesis: Sim, é verdade, eles tinham 
em sL1as mãos a rede de propaganda bolchevique. A eficácia 
dessa propaganda ficaria enfraquecida? A palavra impressa 
de Lenin perdia o seL1 valor, por ter passado para as mãos 
dos espiões? A mensagem revolucionária possL1i força ern si 
mesma: apenas necessita ser ent�ndida. Pouco interessa 
quem a transmite. O sucesso da Okhrana só seria decisivo 
se pudesse impedir o abastecimento das organizações 
bolcheviques da Rússia com a literatura vinda do estrangei
ro. Ela só podia fazer isso até certo ponto, sob pe11a de des
mascarar os seus trunfos. 

6. ''Dossiês'' de agentes delat�res.
Que é um agente delator? Dispomos de processos em 

que nos vemos diante da pessoa e dos atos desses miserá
veis, devido a uma docL11nentação abL1ndante. Vejamos al
guns desses cc dossiês". 

Dossiê 378. - Júlia Orestovna Serova (conhecida por A 
Verdadeira e Ulianova). A uma pergunta do ministro sobre 
os serviços prestados por essa colaboradora que foi despe
dida (porque "queimada"), o diretor da polícia responde 
com a enumeração de seus relevantes serviços. A carta tem 
quatro longas páginas e, portanto, passo a resumi-la, en1-
bora em termos quase textuais: 

Júlia Orestovna Serova foi colaboradora, entre setembro de 
� 

190 7 e 191 O, na vigilância das organizações social-democra-
tas. Ocupando postos relativamente importantes no Particlo, 
pôde prestar grandes serviços, tanto em Petrogrado quanto na 
província. Toda uma série de prisões foram efetuadas de acor
do com suas informações. 
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Em setembro de 1907 foi a responsável pela prisão do de
putado da Duma, Serguei Saltikov. 

Em fins de abril de 1908, levou à prisão quatro militan
tes: Rikov, Noguin, ''Gregório'' e ''Kamenev ". 

Em 9 de maio de 1908, fez prender toda uma célula do 
Partido. 

No outono de 1908, levou ''Inokenti " à prisão, nome de 
Dubrovski, membro do Comitê Central. Em fevereiro de 1909 

foi a responsável pela apreensão de todo o material de uma 
tipografia clandestina e da oficina dos passaportes do Partido. 

Em 1 ° de março de 1909, foi a responsável pela prisão de 
todo o Comitê de S. Petersburgo. 

A lém disso, contribuiu para a prisão de um gritpo de 
expropriadores (maio de 1907), evitou a saída de quantidaele 
razoável de literatura e de transporte ilegal de propaganda para 
Vilna. Em 1908 nos informou de todas as reuniões do Comitê 
Central e indicou a composição de suas células. Em 1909 par
ticipou de uma conferência do Partido no estrangeiro, acerca 
da qual nos deu bastantes informações. Em 1909, vigioit to
das as atividades de Alexei Rikov. 

São estes os serviços prestados por esta agente. Mas 
Serova acabou por ser liquidada. O marido, dept1tado à 
Dt11na, publicou nos jornais da capital uma declaração ern 
que não a considerava sua mulher. Como ela não podia 
n1ais prestar quaisqt1er serviços, os superiores hierárquicos 
c{eram un1 jeito nela e cait1 na miséria. O "dossiê" está cl1eio 
de cartas dela para o diretor da Segt1rança: protestos pela 
st1a dedicação, apelos devido aos serviços prestados, pedi
dos de auxílio. 

Não conheço nada mais doloroso do que estas cartas 
escritas nu1na letra nervosa e apressada de intelectt1al. O 
"delator despedido", como ela mesmo se autodenomina, 
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parece ter mergulhado, fustigada pela 1niséria, num com
pleto desarranjo moral. Mas é preciso viver e Serova não 
sabe fazer nada com as próprias mãos. O seLt deseq t1ilíbrio 
interior a impede de encontrar uma solução, t1m traball10 
simples e razo_ável. 

Em 1 6  de agosto de 1 9 1 2  escreve ao diretor da Polícia: 
meus dois filhos, o mais velho com cinco anos, não têm nada 
para vestir ou calçar. Não tenho mais nenhum móvel. Sinto
me muito mal vestida para procurar emprego. S�e não me aju
darem serei levada ao suicídio. 

E a Polícia envia-lhe então 1 50 rublos. Mas e1n 1 7  c.-le 
setembro, ot1tra carta, junto com uma cópia de outra er1vi
ada para o marido, a qual o diretor da Polícia terá todo o 
prazer e1n colocar no correio. Aí ela diz: Como podem ver
na última carta que escrevo para_ meu marido, na véspera ele 
acabar com a minha vida, não desisto de servir à polícia. Mas 
decidi acabar com a minha vida. Não se trata de comédia ou 
de uma jogada de efeito. Acredito que não sou capaz de reco
meçar a minha vida . . .  

No e11tanto, Serova não se suicida. Algt1ns dias mais tar
de, acaba por denunciar um senhor que escondia algumas 
armas. Suas cartas constituem t1m volt1moso processo. Eis 

,,. aqui u1na e1nocionante. E a despedida ao home1n qL1e foi 
seu 1narido feita em breves linhas: 

Sinto que muitas vezes fui culpada em relação a você e até 
agora ainda não lhe escrevi. Mas esquece o mal, lembre-se ele 
nossa vida em comum, do nosso trabalho comum e perdoa-me. 

� 

Deixo esta vida. Estou cansada. Sinto que muitas coisas se 
quebraram dentro de mim. Não queria amaldiçoar ninguém, 
malditos sejam todos os camaradas! 

Mas onde começa nestas cartas a sinceridade? Onde aca
ba a duplicidade? Não 'se sabe. Estamos diante de t1ma alma 
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co1nplexa, má, dolorida, desgastada, prostituída, posta in-
• te1rame11te a nu. 
A Segurança não é entreta11to, insensível a seus apelos. 

Cada uma das cartas de Serova, anotada à mão pelo chefe 
de serviço, contém a decisão do próprio diretor: ('Dá-lhe
250 rublos", <'Pode enviar-lhe 50 rublos''. A antiga colabora
dora anuncia a morte de um filho e o diretor escreve: " Veri-
ficar se é verdade". Em seguida ela pede que lhe arranje111 
uma 1náquina de escrever para qL1e possa aprender datilo
grafia. A Segurança não tem máquinas disponíveis. Por fi1n 
suas cartas se tornam cada vez 1nais insistentes: Em nome
dos meus filhos, escreve Serova e1n 14  de dezembro, escrevo
lhes com as lágrimas e com o sangue. Peço que me dêem uma 
última ajuda de 30 rublos. Não voltarei a pedir. E isso lhe é 
concedido com a condição de abandonar Petrogrado. Em 
1 9 1 1 ,  Serova recebe um total de 7 43 rublos e1n três vezes; 
em 1 9 1 2, recebe 708 rublos em seis vezes. Naquela época, 
era uma so1na bastante considerável. 

Depois de um pequeno auxílio em fevereiro de 1 9 14,
Serova consegue um emprego 11a administração das ferro
vias. Mas depressa o perde por tentar extorquir algL1mas 

,. somas de seus colegas de trabalho. E anotado em seu pro-
cesso: " Culpada de chantagem. já não merece nenhuma con-
fiança". Com o nome de Petrovna consegue, apesar de tudo, 
um lL1gar na polícia das ferrovias que, inforrnada, logo a 
despede. Em 1 9 1 5  solicita um lugar de informadora. Em 
28 de janeiro de 1 9 1 7, na véspera da revolução, esta antiga 
secretária de um Comitê Revolucionário escrevia a "Sua 
Excelência, o diretor da Polícia'', lembrando-lhe os seus bons 
e leais serviços e se propondo a informar sobre a atividade 
do Partido social-democrata, no qual pode entrar por meio 
de seu segundo marido .. .  Escreve: Na véspera de grandes acon-
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tecimentos que sabemos estar chegando, softo por não poder 
continuar a ser-lhes útil . . .  

''Dossiê'' 383. - ''Ossipov '', Nicolau Nicolaevitch Vereczl<i, 
filho de um pope. Estudante. Colaborador secreto desde 
1 903 na vigilância da organização social-democrata e da 
juventude escolar de Pavlogrado. 

Enviado a Petersburgo pelo partido em 1 905, com a 
missão de fazer entrar armas na Finlândia, apresenta-se à 
direção da Polícia para receber certas instrL1ções. 

Os camaradas desconfiam dele, é preso e passa três me
ses 11a seção da Okhrana, donde sai para ser enviado ao es
trangeiro ''a fim de se reabilitar aos olhos dos militantes". 

Cito textualmente a conclusão de um relatório: Veretzki
dá a impressão de ser um y·ovem verdadeiramente inteligente, 
culto, muito modesto, consciencioso e honesto; em louvor de 
suas qualidades, assinalamos que ele oferece a maior parte de 
sua remuneração (150 rublos) a seus pais y'á idosos. 

Em 1 9 1 5, este excelente jovem se retira do serviço e re
cebe ai11da durante doze rneses 75 rublos. 

<'Dossiê " 317. - ''O Doent e ", Vladimir I vanovi tch 
Lorberg. Operário. Escreve mal. Trabalha em fábrica e re
cebe 1 O rublos por 1nês. Um proletário da delação. 

- ''Dossiê'' 81. - Serguei Vassilievitch Pratossev, filho de
um membro da Narodnaia Volia, orgulha-se de ter crescido 
num ambiente revolL1cionário e possuir grandes e t.'1teis re
lações . . .  

Encontramos alguns milhares de processos parecidos 
porque a baixeza e a miséria de certas almas é insondável. 

Tivemos conhecimento dos processos de dois colabora
dores secretos, cujos nomes indicamos a seguir e que de
vem ser mencionados como dois casos ·típicos: L1m intelec
tual de grande valor e um parlamentar . . .  

207 



Stanislau Brozowski, escritor polaco de mérito bastante 
apreciado, esti1nado pelos jovens, autor de ensaios críticos 
sobre Kant, Zola, Mikhailovski, AvenariL1s, "l1erdeiro do 
socialismo, no qual via a mais profunda síntese do espírito 
humano e do qt1al pretendia criar um sistema filosófico qLte 
englobasse a Natt1reza e a humanidade" (Naprzod, 5 de 1naio 
de 1908), aL1tor de um romance revolucionário, A Flama,
recebia da Okhrana de Varsóvia, pelas suas relações nos meios 
revolt1cionários e "avançados", remunerações mensais de 150 
rublos. 

O pope Gapone, antes da revolução de 1905, partici
poL1 de movimentos operários em Petersbt1rgo e em Mos
cou, foi o organizador da manifestação operária de janeiro 
de 1905 que foi metrall1ada, sob as janelas do Palácio de 
Inverno, pelo fogo das salvas, lançado sobre uma multidão 
suplicante e conduzida por dois padres que traziam o retra
to do czar. O pope Gapo11e, incarnação verdadeira de um 
dado mome11to da Revolução Russa, acabou por se vender 
à Okhrana e ficou conhecido depois como agente delator. 
Acabou sendo enforcado pelo socialista-revolt1cionário 
Ruthee11berg. 

7. Um fantasma. Uma página da história.

Ainda hoje, todos os agentes delatores da Okhrana, ctijos 
processos pudemos apreciar, estão longe de ser identifica
dos. E não passa nem um mês sem que os tribunais revolt1-
cionários da União Soviética te11ham que julgar algL1ns des
ses homens. Eles são encontrados e identificados quase por 
acaso. Em 1924, um desses miseráveis apareceu-nos, lem
brando um passado de cinqüe11ta anos - co1no a evidenciar 
o set1 desgosto -, do qual era um fantasma. Mas esse fa11-
tas1na evocava uma pági11a da História, que é preciso i11ter-
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calar aqt1i para la11çar nestas páginas enlameadas, Ltrn pot1-
co de claridade sobre o l1eroís1no revolL1cionário . 

Esse agente delator tinl1a prestado 37 a11os de bons servi
ços (de 1880 a 1917) e mesmo já velho e de cabelos brancos, 
serviu ai11da durante sete anos nas investigações da Tcheca.

( . . .  ) Por volta de 1879, o estudante de 20 anos, Ol<iadsl<i, 
revolucio11ário desde os seus qt1inze anos, membro do par
tido da Narodnaia Volia (a "Vontade do Povo"), terrorista, 
preparava com Jeliabov um atentado contra o czar Alexa11-
dre II. O comboio imperial deveria ir pelos ares, mas pas
sot1 pelas minas sem nada acontecer. A máquina infernal 
não tinha funcionado. Acidente fortuito? Foi o que se jL 1l
gou. Mas 16 revolucionários, entre os qt1ais Ol<ladsl<i, tive
ram de responder por este "crime". Ol<iadsl<i foi condena
do à morte. A sua brilhante carreira começava naqtiele 
momento ou já tinha começado? A clemência do impera
dor poupou-lhe a vida num campo de trabalho perpétL10. 

Começava naquele 1no1nento a série de inestimáveis ser
viços que Ol<iadski deveria prestar à polícia do czar. Na ex
tensa lista dos revolt1cionários que denunciou, l1á quatro 
dos mais belos nomes da nossa História: Barannil<ov, 
Jaliabov, Trigoni, Vera Figner. D esses qt1atro, Vera 
Nicolaevna Figner sobreviveu depois de ter passado vinte 
anos na fortaleza de Sabulsselboug. Barannil<ov morret1 nela, 
Trigoni sofreu lá u11s vinte anos e passou qt1atro no exílio, 
e1n Sal<halin, mas antes de morrer, em jL1nl10 de 19 17, vitt 
afundar a autocracia. Jeliabov 1norret1 no cadafalso. 

Todos esses corajosos homens pertencia1n aos qt1adros 
da Narodnaia Volia, primeiro partido revolt1cionário russo 
qt1e, antes do aparecimento do movimento proletário, de
claroL 1 guerra aberta à autocracia. O seu programa era o de 
uma revolução liberal, cujo cumprimento significaria para 
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a Rússia um imenso progresso. Numa época e1n que ne
nhL1ma outra ação era possível, utilizoL1-se o terrorismo, 
procurando atingir, sem descanso, o czarismo, o qual foi 
atacado em diversos momentos e decapitado em 1 ° de março 
de 188 1. Nessa luta de poucos heróis contra toda uma ve
lha sociedade poderosamente armada, criaram-se os rnéto
dos, as tradições, as mentalidades com que, perpetuadas pelo 
proletariado, deveriam lutar pela vitória de outL1bro de 19 17 
várias gerações de revolucionários. 

De todos esses heróis, Alexandre Jeliabov foi calvez o 
maior e prestou sem dúvida nenhuma, os serviços mais glo
riosos ao Partido que ajudou a fundar. Denunciado por 
Ol<iadski, foi preso em 27 de fevereiro de 188 1 nL1m apar
tamento da avenida Nevski, na companhia de um jovem 
advogado de Odessa, Trigani, também membro do rnisce
rioso Comitê Executivo da Narodnaia Volia. Dois dias mais 
tarde, as bombas do Partido liquidavam Alexandre I I  numa 
rua de S. Petersburgo. No dia seguinte, as autoridades j Ltdi
ciárias recebiam de Jeliabov, encarcerado na fortaleza de 
Pedro e Paulo, uma carta surpreendente. Poucas vezes os 
jL1Ízes e o monarca receberam semelhante declaração e rara
mente algum chefe de Partido soube cL1mprir com tal fir
meza o seu último dever. Nessa carta J eliabov dizia: 

Se o novo soberano, recebendo o cetro das mãos da Revolu
ção, tem a intenção de se comportar perante os regicidas como 
o antigo sistema; se tem a intenção de executar Rissakov, seria
uma gritante injustiça deixar-me com vida, já que tantas ve
zes atentei contra a vida de Alexandre II e que um acaso for
tuito me impediu de participar de sua execução. Sinto-me in
quieto ao pensar que o governo poderá não dar maior atenção
à justiça formal do que à justiça real e adornará a coroa do
novo monarca com o cadáver de um jovem herói, simplesmen-
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te por falta de provas formais contra mim, que sou um vetera
no da revolução. 

Com toda a força de minha alma protesto contra esta 
iniquidade. Só a frouxidão do governo poderá explicar que se 
erga apenas um patíbulo em vez de dois. 

Mas o novo czar Alexandre III mandou erguer seis para 
os regicidas. No último instante, uma jovem mL1lher, Jessy 
Heifman, grávida, foi perdoada. Jeliabov morreL1 ao lado 
de sua companheira Sofia Pervsl<aia, com Rissal<ov (qL1e ti
nha inutilmente traído), Mikhailov e o químico I(ibaltchicl1. 
Mikl1ailov sofreL1 três vezes o suplício. Por dL1as vezes a cor
da do carrasco se partiu e Mikhailov caiu, já enrolado no 
seu lençol, mas acabou por levantar-se sozinho. 

O delator Ol<iadski contudo, continuava nas suas fL111-
ções. No seio da generosa juventude que «se dirigia ao povo", 
à pobreza, à prisão, ao exílio, à morte, infatigavelmente, 
para refrear os caminhos da revol Lição, era fácil dar algL1ns 
golpes terríveis! Mal Okladski chegou a I<iev, e11tregou ao 
policial Sudeil<in a lutadora Vera Nicolaevna Figner. De
pois, serviu em T ífilis como profissional hábil da traição, 
perito na arte de se relacionar corn os homens mais impor
tantes, conquistar suas simpatias, partilhar de seu entusias
mo, para ern seguida atraiçoar em qualquer momento os 
seus camaradas, entregando-os vivos à Polícia e recebendo 
as gratificações esperadas. 

Em 1 8 8 9, a segurança imperial chamava-o a São 
Petersburgo. O ministro Durn9vo, purificando Ol<iadsl<i 
de qL1alquer passado indigno, tornava-o <<cidadão honorá
rio", sob o nome de Petrovsl<i, sempre revolL1cionário, e 
confidente de revolucionários. Devia perrnanecer em «ati
vidades" até a revolução de março de 19 17 e até 1924 con
seguiu ser apenas um pacífico habitante de Pecrogrado. 
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Depois, preso em Leningrado, na mesma cadeia onde mL1i
tas de suas vítimas esperaram a morte, cor1seguiu escrever a 
confissão da sua vida desde 1890. 

Do período anterior a esta data o velho agente provoca
dor não quis dizer uma palavra. Não estava disposto a falar 
desse tempo e só se referia a uma época q Lle q L1ase ningL1ém 
- entre os revolucionários - acompanhou OLl sobreviveL1,
mas em que teve sob sua responsabilidade urna série de

, . mortos e mart1res . . .
O tribunal revolL1cionário de Le11ingrado julgou-o na 

primeira quinzena de janeiro de 1925. A revolL1ção não se 
vinga. Este fantasma pertencia a um passado demasiada
mente distante e já bem morto. O processo, condL1zido por 
veteranos da revolução, ganhou aspectos de um debate ci
entífico da história e da psicologia. Foi o estudo mais terrí
vel de certos documentos humanos. E Ol<ladsl<i foi co11de
nado a dez anos de prisão. 

8. Malinovsl<i.

Detemo-nos ainda que brevemente, sobre Ltm caso de 
delação como aliás a história do movimento revolL1cionário 
russo conheceu muitos: a delação de um chefe de Partido. 
Eis aqui a enigmática figura de Malinovsl<i. 1 

Era Ltma manhã de 19 18, depois da revolução de outu
bro, de u1n ano terrível: guerra civil, requisições r1os cam
pos, sabotagens dos técnicos, "complôs", levantarnento dos 
checos, intervenções estrangeiras, paz infarne (segundo a 

1 Os socialistas revolucionários dos bons tempos do Partido tiveran1 u111
Azeff, cL1ja atividade fo i talvez maior e n1ais singular ainda do que :1 de
Malinovski. Ver sobre esse assunto o livro de Jea11 Longuec Terroristes et 
Policiers. 

212 

frase de Leni11) de Brest-Litovsl{, dL1as tentativas de assassi
nato contra Vladi1nir Ilich. Numa manhã desse ano, u1n 
homem apresentava-se tranqüilamente junto ao comandante 
do Palácio de Smolny (Petrogrado) e dizia-lhe: - EL1 soL1 o 
delator Malinovski. Peço-lhe que me mande prender . 

O hL1mor tem o seu lugar em todas as tragédias. Impá
vido, o comandante de Smolny mandoLt por na rL1a aqL1ele 
home1n inoportuno, dizendo: "Não tenho ordens para isso, 
não compete a mim prendê-lo". "Nesse caso faça-me con
duzir ao Comitê do Partido". No Comitê, recor1heceu-se, 
co1n bastante espanto, o homem mais execrável e rnais des
prezível do Partido. E prenderam-no. 

Eis em duas palavras a sL1a carreira: 
O verso: uma adolescência difícil; três condenações por 

roubo. Muito dotado, muito ativo, militar1te de diversas 
organizações, tão apreciado que em 19 1 O lhe foi perrnitido 
entrar 110 Comitê Central do Partido Operário social-de
rnocrata rLtsso e participar da Conferência B0lcl1evique de 
Praga ( 19 12). No fim deste ano, foi depL1tado bolcl1eviqL1e 
na IV Duma do Império e preside11te em 19 13 do grL1po 
parlarnentar bolchevique. 

O reverso: informador da Okhrana ( ''Ernesto" e depois 
''O Entalhador'), desde 1907. A partir de 19 10, passa a re
ceber gratificações de 100 rublos por mês (o que é princi
pesco) . O ex-chefe da polícia, Beletski diz: "Malinovsl<i era 
o orgL1ll10 da Segurança, e se esforçou para ser um dos che
fes do Partido". Foi o responsável pela prisão de diversos
grupos bolcheviques em Moscou, Tula etc.; entregoL1 à po
lícia Miliutin, Noguin, Maria Smidovitch, Stalin, Sverdlov.
Con1unica à Okhrana os arquivos secretos do Partic.io. Foi
eleito para a DL1ma com a ajuda tão eficaz quanto discreta
da polícia . . .
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Desmascarado, recebe do Ministério do Interior L11na 
grande recompensa e desaparece em seguida. Veio depois a 
guerra e, feito prisioneiro pelas tropas, reco1neça a militar 
em um campo de concentração. Regressa fi11almente à 
Rússia para solicitar ao tribt1nal revolucionário: "Fuzile1n
me!" Afirma ter sofrido enormemente pela sua dupla exis
tência, queixa-se por só muito tarde ter compeendido a re
volução, de se ter deixado arrastar pela ambição e pelo espí
rito de aventura. l(rile11ko recusou impiedosa1nente esta 
argumentação, talvez até sincera: "O ave11tt1reiro joga a st1a 
úl ti1na cartada!" 

U1na revolução não pode limitar-se em detrimento de 
certos enigmas psicológicos. Não pode expor-se co1n risco 
de ser u1na vez mais iludida por um jogador habilidoso e 
apaixonado. O tribu11al revolucionário dita st1a sentença, 
exigida ao mesrno tempo pelo acusador e pelo act1sado. Na 
mesma noite, algumas horas depois, Malinovsl<i, atraves
sando um dos corredores do I<remlin, é ati11gido inespera
damente por uma bala na 11uca. 

9. Mentalidade do delator. A delação e o

Partido Comunista.

Coloca-se perante nós o problema da psicologia do de
lator. Psicologia mórbida, mas que não deve st1rpreender
nos muito. Como já vimos na Instrução da Okhrana, algt1-
mas pessoas "trabalham" e sabe1nos quais são os seus méto
dos. Uma Serova, considerada débil de caráter e vivendo na 

,,. miséria, milita com coragem. E presa. Bruscamente arra11-
cada de seu meio, se sente perdida; os trabalhos forçados a 
esperam, talvez até a morte. Mas dizendo-lhe uma palavra, 
não mais que uma palavra sobre o que lhe faz mal . . .  Ela 
estrebucha. Basta-lhe um instante de covardia e, sabemos 
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como há t1ma grande covardia no fundo de qualquer ser 
humano. O mais terrível é que, de imediato, não poderá 
compreender isso. De imediato tenta defender-se. Se con
tinua, ser-lhe-á lançada na cara, em pleno tribunal, a sua 
primeira denúncia. Ao fim de algum tempo ela se habitua 
às facilidades materiais desta odiosa situação, tanto 1nais 
que, no segredo de sua atividade, sente-se em perfeita segt1-
rança ... 

Não existem apenas agentes delatores por covardia; mas 
existem, e são muito mais perigosds, os diletantes, os aventu
reiros que não acreditam em nada, feridos pelos ideais qL1e 
até há pouco serviam e são vítimas dos perigos da intriga, da 
conspiração e de um jogo complicado onde duvidam de todo 
mundo. Esses podem ter talento, representar um papel qua
se indecifrável. Assim parece ter sido Malinovski. A literatt1-
ra russa do período que se segue à derrota de 1 905,  nos ofe
rece diversos casos psicológicos de perversão se1nelhante. O 
revolucionário ilegal - sobretudo e principalmente o terro
rista - adquire uma têmpera de caráter, uma vontade, uma 
coragem e um amor pelo perigo que são indesmentíveis. Se 
aco11tece que, em seqüência de uma evolução mental muito 
comum e sob influência de certas experiências pessoais (fra
cassos, decepções, desilusões intelectuais), perde isso tt1do ou, 
pela derrota, ainda que temporária, do movimento, sente 
abalar o seu idealismo, em que pode se transformar? Se é real
mente forte, escapará à neurastenia e ao st1icídio; mas isso 
acontecerá para que se torne depois um aventureiro sem fé, 
ao qual todos os meios podem parecer bons para alcançar os 
seus objetivos pessoais. E a delação é um meio qt1e com cer
teza lhe será proposto. 

Todos os movimentos de massa, abrangendo mill1ares 
e milhares de ho�ens, provocam situações localme11te rni-
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seráveis. Não devemos nos espantar. A ação desses parasi
tas rnal conseguiu impor-se ao vigor e à saúde mental do 
proletariado. Acreditamos qt1e, à 1nedida qt1e o movimento 
revolt1cior1ário se tornar proletário, ou seja, nítida e ener
gicamente comunista, menos perigosos serão os delato
res. Mas isso r1ão acontecerá enqt1anto hoL1ver lt1tas dire
tas entre as classes. Sabemos que são certas indivicluafida
des, às quais o hábito do trabalho e do pensa1nento coleti
vo, da rígida disciplina, da ação calct1lada pelas 1nassas e 
inspirada por u1na teoria científica da condição social, são 
as que menos oferecem possibilidades de exploração. Pelo 
contrário, r1ada se mostra mais indiferer1te ao aventu
reirismo, grande ou pequeno, do que a ação ampla, séria, 
profunda e rnetódica de um grande partido rnarxista-re
volucionário, mesmo ilegal. A ilegalidade cornt1nista não 
é a dos Carbonários. A preparação cornunista para a i11-
surreição não é a dos Blanquistas. Os carbo11ários e os 
blanq uistas eram grupos conspiradores, dirigidos por cer
tos idealistas inteligentes e fortes. Um partido comL111ista, 
mesmo nt1merican1ente fraco, representa sempre, a par da 
sua ideologia, a classe proletária. I11carna a consciência de 
classe de centenas de milhares ou de milhões c-le l1omens. 
O seu papel é imenso, dado que é o de um cérebro e de 
um sistema nervoso, mas inseparável das necessidades, das 
aspirações e da atividade de todo o proletariado, de forma 
que as tentativas individuais, quando não se ajustam aos
interesses do partido - isto é, do proletariado2 

- perdern 
muito de sua importância. 

2 E111 concrapartida, as iniciativas individuais ou coletivas de acordo co1n as 
necessidades e aspirações do partido - isco é, do prolerariaclo - adqui ren1 
assin1 o máxi1no da sua eficácia. 

2 1 6  

Neste sentido, o Partido Comunista é, e11tre todas as 
organizações revolucionárias que a História até hoje nos fez 
conhecer, a rnenos vulnerável aos golpes da delação. 

1 O. A delação, arma de dois gumes. 

Algt1ns "dossiês" especiais contêrn as ofertas de presta
ção de serviço dirigidas à Polícia. Vi um volt1me de corres
pondência com o estrangeiro, onde se pode ver st1cessiva
mente "um tipo di11amarquês que posst1i uma i11for1nação 
importante" e ''t1m estudante corso de boa farnília" solici
tando emprego na polícia secreta de Sua Majestade, o czar 
da Rússia . . .  

Os mt'.'1ltiplos at1xílios em dinheiro feitos a Serova de
rnonstram a atenção da Polícia para com os seL1s servidores, 
mesrno que tenham saído de seus qt1adros. A ad1nir1istra
ção apenas colocava no "í11dex" os agentes apanhados em 
flagrante delito de mentira ou de chantagem. Qt1alificados 
como "vigaristas" e incluídos ern listas 11egras, perc.-lia1n todo 
o direi to à consideração do Estado.

Os ot1tros, em contrapartida, podiam conseguir tt1do. 
Adiados ot1 dispensados do serviço militar, graças às anistias, 
favores diversos depois de certas condenações oficiais, per1-
sões temporárias ou vitalícias, tudo isso depe11dia do czar. 
O 1101ne de família e o nome próprio, tendo Ltm valor reli
gioso segt1ndo o rito ortodoxo, era infringido assim pelo 
chefe espiritual da Igreja russa, exceder1do as leis da própria 
religião. Mas tudo se deve fazer�por um bom espião! 

A delação acabou por se tornar t1ma verdadeira i11stitt1i
ção. O número total de pessoas que participaran1 dt1ra11te 
vi11te anos no movi1ne11to revolt1cionário e prestararn servi
ços à Polícia, pode variar e11tre 3 5 e 40 mil. Calct1la-se q t.1e, 
perto da metade deste efetivo, foi desrnascarada. Algt111s 
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milhares de antigos informantes ou delatores sobrevivem 
ainda impunemente na própria Rússia, não tendo sido até 
hoje possível a sua identificação. Entre esta multidão havia 
homens de valor, alguns dos quais chegaram mesmo a re
presentar um papel importante no movi1nento revolticio-

I • nar10. 
' A frente do partido socialista-revolucionário e da sua 

organização de combate encontrava-se, até 1 909, o enge
nheiro Evno Azeff, que foi um dos organizadores da execu
ção do grão-duque Serguei, da do ministro Plevhe e de 
muitos outros. Foi ele quem dirigiu, antes de os mandar 
para a morte, heróis como Kaliaev e Egor Sazonov. 3 No 
Comitê Central bolchevique, à frente da fração da Durna, 
encontrava-se, como já vimos, o agente secreto Malinovski. 

A delação, atingindo uma grande a1nplitude, tornot1-se 
por si mes1na, um perigo para o regime. Por exemplo, sabe
se que um dos rnais altos funcionários do Ministério do 
Interior, o agente secreto Ratchkovsl<i, conheceu e sancio
nou os projetos de execução de Plevhe e do grão-duqtie 
Serguei. Por seu lado Stolipin4 bem ao corrente das coisas, 
fazia se acon1panhar sempre, nas suas saídas, pelo chefe da 
Polícia Guerassimov cuja presença lhe parecia uma garan
tia co11tra os atentados cometidos po.1· i11stigação dos dela-
3 I. I(aliaev executou, por ordem do partido socialista-revolucionário, o grão

duque SergL1ei (Moscou, 1 905) e fo i enforcado depois. Igor Sazanov exe
cutou ta1nbén1 110 mesmo ano, em Petersburgo, o presidente do Conse-
1110, Plevhe. Condenado à morte, anistiado e ma11dado para tral)alhos 
forçados, suicidou-se no campo de Al<atoui, pouco tempo antes de ter1ni
nar o prazo de sua condenação, a fim de protestar contra as sevícias de 
que eran1 víti1nas os seus ca1naradas. Estes dois ho1nens, de grande cora
gem 1noral, deixaram na Rússia uma profunda lembrança. 

4 Scolipin, cl1efe do governo do czar no período da implacável reação que 
se seguiu à Revolução de 1905, esforçou-se por consolidar o regi 111e por 
meio de uma repressão sistemática e de cercas reformas agrárias. 
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tores. Stolipin foi morto pelo anarquista Bagrov, que ti11ha 
pertencido à Polícia. 

A delação, apesar de tudo, prosperava no momento e111 
que estourou a revolução. Alguns agentes receberam as úl
timas mensalidades nos últimos dias de fevereiro de 1 9 17 ,
uma semana antes do esmagamento da autocracia. 

Alguns revolucionários mais devotados foram obrigados 
a se servirem da delação. Petrov, socialista-revolt1cionário, 
que deixou páginas de memórias patéticas, entrou na 
Okhrana para combatê-la. Preso e te11do se recusado a cu1n
prir a primeira orde1n do diretor da Polícia, simulou estar 
doido para que o enviassem para um asilo, de onde a ft1ga 
era possível; conseguiu qt1e isso acontecesse, fugiu e voltot1, 
já livre, a oferecer seus serviços. Convencido de st1a traição, 
Petrov acabou se suicidando depois de ter exect1tado o co
ronel Karpov ( 1 909).

O maximalista5 Salomon Riss (Mortimer), organizador 
de um grupo terrorista extremarne11te audacioso ( 1 906-
1 907), conseguiu, por momentos, zombar da Segurança, 
da qual tinha se tornado um colaborador secreto. O caso 
de Salomon Riss é uma notável exceção, quase inverossímil, 
que  apenas se explica pelas particularidades e pelo 
desencontro da Okhrana após a revolução de 1 905. Ern geral 
é impossível brincar com a Polícia e é impossível a um re
volucionário penetrar em seus segredos. O agente secreto, 
mesmo que goze de muita confiança, consegt1e iludir ape
nas um ou dois policiais, mas �ão suficiente as mais breves 
5 PoL1co 11umerosos, os 1naximalistas, dissider1 tes do partido socialisca-re

volucionário, onde censuravam a corrupção dos seLLS cl1efes e uma it-leolo
gia oportL1 11 ista, foram sobretudo, com teorias tão extremas co 1no 
fantasiosas, uns terroristas corajosos. Subsistem ainda alguns deles que 
estão próximos dos socialistas-revolucionários de esquerda. 
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palavras e até certas mentiras para que depressa se descLtbra 
o jogo.6 

O desenvolvimento da delação levou, por outro lado, a 
Okhrana a tramar complicadas intrigas e1n qL1e nem ser11-
pre teve a última palavra. Foi por isso que, em 1907, se viLt

obrigada a deixar evadir-se o próprio Riss: o diretor da Se
gurança não hesita em matar para concretizar esse objetivo. 
Dois policiais organizaram a evasão do revolucionário, aca
tando ordens. O inquérito judiciário, desajeitada1ner1te con
duzido, revelou o seu papel. Julgados e1n conselho de gLter
ra e oficialmente abandonados pelos seus superiores, foram 
conde11ados a trabalhos forçados. 

1 1 .  Os espiões russos no estrangeiro. 

O caso de Raymond Recouly. 

As ramificações da Okhrana estendiam-se natural1nente 
ao estrangeiro. Os seus "dossiês" continham determinadas 
inforn1ações sobre determinadas pessoas que vivia1n fora 
das fronteiras do Império e que nunca tinha1n visitado a 
Rússia. E1nbora tivesse estado na Rt'1ssia pela pri1neira vez 
em 19 19, encontrei lá toda uma série de ficl1as com o meu 
nome. A polícia russa seguia com a 1naior atenção os casos 
de revolucionários que se destacavam no estrangeiro. Acer
ca dos anarquistas russos Troianovsk e Kiritcl1ek, presos 
durante a guerra, em Paris, encontrei em Petrogrado L1m 
volurnoso processo. Lá estavam os relatórios dos interroga
tórios do Palácio da Justiça de Paris. Russos ou estrangei
ros, os anarquistas eram especial1nente vigiados em toe/os os

6 Salo r11011 Riss pagou caro a sua audácia. Preso no sul da rzússia, depois de 
diversas ações perigosas, teve de se defe11der dia11re dos juízes e.ia terrível 
SL1speira dos seus companl1eiros de lura, recusc>u "retomar o serviço" na 
Okrana e, cor1denado à rnorce em Kiev, morreL1 como revolucionário. 
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lados, devido aos cuidados da Okhrana, que mantinha a 
este respeito uma correspondência constante com os servi
ços de segurança de Londres, Roma, Berlim etc. 

E1n todas as capitais irnportantes, residia perr11ar1ente
mente um chefe da polícia russa. Durante a gLt erra, 
Krassilnil(ov, oficialmente consell1eiro da Embaixada, ocLt
pava este delicado posto em Paris. 

No momento em que estouroll a Revolução Russa, 
uns qL1inze agentes delatores se encontravam de serviço 
em Paris, entre os diversos grL1pos da emigração rL1ssa . 
Quando o último embaixador do czar teve de passar o 
cargo a um sucessor desig1 1ado pelo Governo Provisório, 
uma comissão formada por personalidades be1n vistas na 
colônia e1nigrada de Paris, encarregou-se de estL1dar os 
papéis de Krassilnikov e ide11tificoL1, se1n dificL1ldades, 
os agentes secretos. Entre outras surpresas, verificou que 
um membro da imprensa francesa, jornalista de arraiga
do patriotismo, 1norava na rua de Grenelle e era denun
ciante e espião. Tratava-se de Raymond Recouly, redator 
do Figaro, onde tinha sob sua respo11sabilidade a seção 
de polícia i11ternacio11al. Na sua secreta colaboração com 
I(rassil11 il(ov, Raymond RecoL1ly, se sujeita11do às regras 
impostas aos informantes, tinl1a trocado set1 nome pelo 
codinome pouco literário de Ratmir. Para u1n trabalho 
de cão, era o 11ome adequado. Ratmir i11 formava él

Okhrana acerca de seus colegas de imprensa frar1cesa, fa
zendo no Figaro e noutros lados a política da Okhrana.
Recebia 500 francos por mês. Estes fatos são 11otórios e 
poderemos encontrá-los, com por1nenor, 11L1m volL1me 
impresso em Paris, creio que a partir de 1918, que co11-
tém um extenso relatório de Agafonov, 1nembro da co
missão de inquérito dos emigrados parisienses acerca da 
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delação russa na França. Os membros dessa comissão -
alguns dos quais ainda devem viver em Paris - não es
queceram, com toda a certeza, a figura de Ratmir
RecoL1ly. Marchand pL1blicou em 1 924, no Humanité, as 
provas, extraídas dos arquivos da Okhrana e1n Petrogrado, 
da atividade policial de Recouly. Ele se limitou a fazer 
Llm desme11tido em que ninguém acreditou e que não 
foi aceito sequer pelos seus companheiros7 . E isto se en
tende porque o seu caso, no meio da corrupção da im
prensa pelos governos estrangeiros, é inteiramente vL1l
gar. 

1 2 . Gabinetes provados e polícia internacional.
Krassilnikov tinha também à sua disposição todo L1m 

serviço de detetives, informantes e grupos de assalaria
dos, qL1e faziam tarefas pequenas, como vigilância da cor
respondência dos revolucionários (gabinete privado etc.) 

Em 1 9 1 3-1914 (e acho que não sofreu modificações 
importantes até a RevolL1ção), a agê11cia secreta da 
Okhrana na França era praticamente dirigida por um tal 
de Bitard-Monin, que recebia 100 francos por 1nês. Atra
vés dos recibos de suas gratificações posso indicar o nome 
e o endereço desses informantes. Talvez a SL1a publicação 
não seja de todo inútil. 

Ei-los: 
Age11tes secretos da polícia, no estrangeiro, sob a di

reção de Bitard-Monin (Paris): E. Invernitzi (Calvi, Cór
sega), Henri Durin (Genova), Sambaine (Paris), A. OLl 
R . Sauvard (Cannes), Vogt (Menton), Berthold (Paris),

7 Raymond RecoLdy destila ainda r1os jornais bL1rgueses bern considerados 
o set1 patriotismo exacerbado. Claro, o dinheiro não tem cheiro!
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Fo11 taine ( Cabo Martin), Henri N ehaus ( Cabo Martin), 
Vincent Vizzardelli (Grenoble), Barthes (S. Remo), Cl1. 
Delangle (S. Remo), Georges Coussonet (Cabo Martin), 
O. Rougezus (Menton), E. Leveque (Cabo Martin),
Fontana (Cabo Martin), Arthur Fromento (Alassis), . Soustrov ou Surkhanov e David (Paris), Dussossois ( Cabo 
Martin), R. Gottlieb (Nice), Godard (Nice), Roseli (ZL1-
riq ue), Madame G. Richard (Paris), Jea11 Abersold (Lon
dres), J .  B int (Cannes), Karl Voltz (Berlim), Mlle. 
D roL1chot, Mad. T iercelin, Md. Bagon, J ollivet, Rivet. 

Três pessoas recebiam pensões através da agê11cia rus
sa de Paris: viúva Farse (ou Farce?), viúva Rigo (oLt 
Rigault?) e N. - N. T chatchnikov. 

A presença temporária de inúmeros agentes no Cabo 
Martin ou noutras localidades pouco importantes, se ex
plica pela 11ecessidade das perseguições. Esses agentes não 
receavam nenhum desloca1nento. 

Tinham conseguido organizar na Europa um espa11-
toso gabinete privado. Em Petrogrado, tivemos em nos
sas mãos grossos volumes com cópias das cartas trocadas 
entre Paris e Nice, Ro1na e Genova, Berlim e Londres, 
etc. Toda a correspondência de Savinkov e de T chernov, 
quando eles viviam na França, foi conservada nos arqui
vos da polícia de Petrogrado. Uma correspondê.1cia e11-
tre Haase e Dane8 foi interceptada, como mL1itas ou
tras. E de que maneira? O porteiro ou o correio do des
tinatário ou qL1alquer outra pessoa, se1n dt:'1vida bem re
m u11eradas, retinha por algumas horas - o te1n po 
necessário para que se pudesse copiá-las - as cartas des-

3 Haase, líder da social-dernocracia alernã, assassinado en1 1 9 1 9  por un1 
louco; Dane, menchevique russo. 
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tinadas às pessoas que eram vigiadas. As cópias eram fei
tas mt1itas vezes, por pessoas que não conheciarn a lí11-
gt1a utilizada pelos autores das cartas o que aliás se revela 
por algt1ns erros. Cor1tinham também a data em qt1e erarn 
enviadas e o respectivo local. Em seguida eram transrni
tidas para Petrogrado rapidamente. 

A polícia russa no estrangeiro colaborava natt1ralmer1te 
com as polícias locais9 . Enquanto os agentes delatores, 
ignorados por todos, representavam o seu papel de revo
lucionários, ao redor deles operavam, oficialrnente igno-

9 Urna estreita colaboração é quase que urna regra entre as polícias dos Es
tados capital istas, de maneira qtte se poderia, em cerro senrido, f;1lar de 
polícia internacional. Acerca do começo da colaboração entre a Ol?hra,1a 
dos czares e a Segt1rança da III República Francesa, poderão cncon trar-se 
páginas ct1riosas e porrnenorizadas num velho livro de Ernest Dau<.ier, 
f-listoire diplomatiqite de L'aLliance franco-rztsse, 1894. Ve1nos aí  os senho
res Freyssiner, Ribor e Consrant, então mi11 istros, combinaren1 com o 
embaixador da Rússia, Morenl1ein1, a prisão de urn grupo de nii l istas, 
preparada al i;ís pelo espião Lar1densen (que 1nais tarde, sob o non1c de 
Harting, fez carreira diplomática na Fra11ça e recebeu a Legião de Hon
ra). Outro livro, 11ão me11os esquecido, A!Liance fi'llnco-r1tsse, de Jules 
Hansen, confirma este fa ro. Finalmente, o antigo chefe da Segurança, 
Goron, relata nas suas n1ernórias que o prefeito de Paris solicitou ao chefe 
da polícia russa em Paris (Rarchl<ovsl<i) o auxilio dos seus agentes para a 
vigilâr1cia de certos emigrados (citado por V Burrzev). Estas co11fissõcs, 
embora a 11 rigas, são feiras por 11ome11s de qt1e1n não se suspeitará que 
pretendam calu11iar o governo fra11cês. 
Mas le1nbremos fatos muito mais recentes, qt1e i 11felizmenre 11ão tiveram 
1nes1no na imprensa operária, o relevo desejável. Em fevereiro de 1 922,

Nicolau Forc, urn dos presumíveis assassinos do pri1neiro-1niniscro CSJJa-
11 1101 Dato e sua companheira Joaquina Concepción, foram enrregues pela 
polícia alemã à polícia espanhola por intermédio da polícia fi'll1icesa. A 
transferência dos extraditados operou-se 110 rnaior sigilo. O Governo es
panhol pagou à polícia berline11se um prêmio elevado. Em 1 905, sob o 
governo de Herrior, a gendarmeria e a polícia frar1cesa fizeram recuar por 
diversas vezes, na fronteira dos P irir1eus, operécírios espanhóis perseguidos 
pela �)olícia de Primo de Rivera. 
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rados, n1as na realidade ajudados e encorajados, os deteti
ves de Krassilnikov. Alguns fatos característicos demons
tram qual era a natureza da ajuda que lhes era prestada 
pelas autoridades francesas. O agente Francesco Leone 
estabeleceu a certa altura relações com Bourtzev 1 0 , con
cordando em lhe confiar, por dinheiro, alguns dos segre
dos de Bittard-Monin. O seu colega Fontana, a quem co
nhecia por fotografia, feriu-o com. uma bengalada num 
café perto da estação de Lyon (Paris, 28 de junho de 19 13). 
Depois de preso, o agressor foi encontrado com dois car
tões de agente de Segurança francesa e um revólver. É er1-
viado para a cadeia com quatro acusações e1n cima: 
''usurpação de funções, porte de arma ilegal, golpes e 
ferime11tos, ameaças de morte". Vinte e quatro horas mais 
tarde era colocado em liberdac;le por intervenção de 
Krassilnil<ov, após ter sido desmentida oficialrnente a sua 
qualidade de agente da Segurança rt1ssa. Quanto ao indis
creto Leone, a embaixada russa consegue a sua expulsão
da França. Uma carta de Krassilnikov relata ao diretor da 
Segurança todos esses incidentes e o põe a par das tentati
vas feitas para tentar expulsar Bourtzev da Itália. 

Em ot1tra carta, o mesmo Krassilnil<ov faz chegar ao 
conheci1nento da Okhrana, que um inquérito socialista 
acerca dos tratamentos e métodos da polícia russa, cujo 
problema ele tinha levantado, "não é de se recear, segun-
IO Publicitário e liberal, Vladimir Burtzev dedicou-se à l1 iscória do movi

mento revolucionário e à luta contra a delação policial. Desmascarou cer
cos delatores como Azeff, Harting-Landenser1 e muitos outros. Preconi
zou, contra o antigo regime, o terrorisrno individual. Depois da queda do 
czarismo, evoluiu muito rapidamente, tal como a maioria dos set1s com
panheiros de lura, para o campo da contra-revolução. Amigo e colabora
dor de G. Herve, partidário da ir1tervenção na  Rússia, cornot1-se depois 
agente de propaganda de Benikin, Koltchak e Wrangel em Paris. 
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do as autoridades francesas. Os parlamentares socialistas 
têm neste momento outras ocupações". 1 1  

1 3 . Os criptogramas.Ainda o gabinete privado. 

Mas, o que ocorreria se em suas cartas os revolucionários 
se servissem de sinais combinados previame11te? A Okhrana
encarregaria Llm investigador de talento de decifrar as men
sagens. Mas nunca houve necessidade disso. Esse especia
lista consagrado, de nome Zibin, adquiriu tal reputação de 
infalibilidade que a revolução de março o poupou. Passou 
a servir o novo governo, que o utilizou creio, que na con-

• tra-esp1onagem. 
Acontece que os códigos mais diversos podem ser deci

frados. Combinações geométricas ou, aritméticas e o cál
culo das probabilidades permitem encontrar algL1ns indícios. 
Para decifrar é necessário portanto um simples ponto de 
partida ou qualquer pequena pista. Alguns camaradas se 
serviam, dizem-me agora, de certos livros e nos qL1ais com
binavam marcar certas páginas para transferirem entre si. 
"Os códigos baseados em textos de escritores conhecidos, 
sobre certos modelos fornecidos por manuais das organiza
ções revolucionárias, sobre a disposição vertical, de 11omes 
ou divisas, não valem nada", escreveu o ex-policial E. 

1 1 Qt1alquer correspondência deste personagem e dos seus chefes é ai tamen
te edifica11te. Vemos o diretor da Segurança de Petersburgo assegurar a 
Krassi lnikov que as autoridades russas desmentirão em todas as circuns
tâncias o seu papel na polícia russa. Vemos esse estranl10 "consell1eiro de 
ernbaixada", título oficial, maquinar uma in triga prodigiosamente com
plicada para despistar as informações de Burtzev. Urn ex-agente da Segu
rança russa no estrangeiro, Jollivet, estabelece relações com Bt1rtzev, fi1z
ll1e revelações e encarrega-se de vigiar uma pessoa suspeita de espio11a
gem, mas vigia na realidade o próprio Burtzev, acerca de quem infor1na a 
Okhrana. Espionagem e traição em terceiro grau! Não há  nada a perder! 
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B akai 1 2 . Os códigos das organizações centrais são na maioria 
das vezes abertos por delatores ou decifradas, à distância, 
após L1m trabalho minucioso. Bakai considera como os 
melhores códigos, certos textos impressos e pouco conheci
dos. Zibin constituiu uma série de quadros e de fichas onde 
se encontrava rapidamente o nome de todas as cidades da 
Rússia e onde, por exemplo, existisse uma rua chamada 
Santo Alexandre, o nome de todas as cida({es onde havia 
certas escolas ou fábricas; os codinomes e no1nes de todas 
as pessoas suspeitas que viviam no Império etc . .  Havia lis
tas por ordem alfabética de estudantes, marinheiros, ofi
ciais, etc .. Encontrava-se numa carta, com aparência ingê
nua, estas simples palavras: ''O Pequeno Moreno foi esta 
noite à Rua Grande" e mais adiante uma frase que dizia 
respeito a um "estudante de Medicina", mas era suficiente 
verificar algumas fichas para saber se já haL1vera referência a 
esse Pequeno Moreno e em que cidade, desde que esta ci
dade tivesse uma Faculdade de Medicina ou Lima Rua Gran
de. Três ou quatro referências parecidas já forneciam uma 
probabilidade séria a se considerar. 

Em todas as correspondências vigiadas ou intercepta
das, as menores alt1sões a uma determinada pessoa eram 
anotadas em fichas, ct1jos números eram remetidos para o 
próprio texto de suas cartas. Arquivos inteiros se encon
tram cheios dessas cartas. Três cartas inteiramente vulgares, 
vindas de militantes dispersos numa região e fazendo aci
dentalmente referência a uma quarta pessoa, era suficiente 
para a mandar prender. 

Sublinhemos: a vigilância da correspondê11cia pelos es
critórios - faz parte da tradição policial negar-ll1es a exis-
12 Biloy, Le Passé, Paris - 1908. 
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tência mas sem eles não há polícia - é de uma importân
cia capital. O correio das pessoas suspeitas ou conhecidas 
é em primeiro lugar vigiado; depois de uma escolha feita 
ao acaso, interceptam-se cartas que contém no envelope a 
indicação de "favor transmitir a", aquelas cujas indicações 
importantes aparecem sublinhadas de forma convencio
nal, ou seja, aquelas que de t1m modo geral despertam a 
atenção. Abertura das cartas ao acaso fornece uma docu
mentação tão útil como a vigilância do correio dos mili
tantes mais destacados .  Na verdade os militantes proct1-
ram corresponder-se com toda a prudência (mas a verda
deira prudência e a mais impossível, freqi.ientemente, se
ria não tratar de assuntos que chamam a atenção por 
correspondência, mesmo indiretamente), enquanto a 
maioria dos membros dos partidos - os desconhecidos -
desprezam os cuidados mais elementares. 

A Okhrana fazia três cópias das cartas mais interessan
tes: uma para os serviços de Censura, outra para a Direção 
da Segurança e uma outra para a Direção da Polícia local. 
A carta, só então, chegava ao seu destinatário. Em certos 
casos, por exemplo, quando se conseguia encontrar u1na 
tinta quimicamente agradável, a polícia guardava o origi
nal e o destinatário recebia uma carta falsa, imitada com 
perfeição, obra de um especialista muito habilidoso. 

Para abrir as cartas, se utilizavam processos que varia
vam segundo a criatividade dos próprios funcionários: 
descolagem dos envelopes por vapor, abertura com uma lâ
mina de barbear aquecida etc. Mas na 1naioria dos casos, os 
cantos do envelope r1unca ficavam inteiramente colados: 
então é fácil introduzir-se nesses cantos qualquer objeto 
cortante, retirando-se de dentro a carta e sendo assim pos
sível voltar a fechar o envelope sem nada ser notado. 
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As cartas interceptadas nunca eram comunicadas à Jus
tiça para não se levantar qualquer suspeita, mesmo que in
direta, acerca do trabalho do gabinete privado. Eram de
pois utilizadas na elaboração dos relatórios da polícia. 

A oficina de código se ocupava apenas dos criptogramas 
revolucionários. E se colecionavam também as cópias fo to
grafadas dos códigos diplomáticos das grandes potências . . .  

1 4. Síntese das informações. Método dos gráficos.

Até agora conseguimos examinar apenas o mecanismo 
de observação da Segurança russa. Os seus processos são de 
algum modo analíticos. Procura-se, folheia-se, anota-se. 
Quer se trate de uma organização ou de um 1nilitante, os 
processos são os mesmos. Ao fim de algum tempo - qtte 
pode ser muito curto, a Segurança dispõe de quatro espécies 
de dados sobre o inimigo: 

1 ª - as da vigilância externa (perseguição), cujos resul
tados são resumidos em quadros sinópticos, esclarecem so
bre seus atos e gestos, os seus hábitos, todas as suas ligações 
mais diretas e mais próximas etc.; 

2ª - as da agência secreta ou dos informantes que escla
recem acerca das suas idéias, dos seus trabalhos, da st1a ati
vidade clandestina etc.; 

3ª - as que podem fornecer a leitura mt1ito atenta dos 
jornais e das publicações revolucionárias; 

4a - as da sua correspondência ou da correspondência 
de terceiros que, a seu respeito, completam a imagem total. 

O grau de precisão das informações fornecidas pelos 
agentes secretos era naturalmente variável. A impressão ge
ral que oferecem todos os processos é de grande exatidão, 
especialmente quando se trata das organizações melhor co11-
solidadas. Os processos elaborados pela polícia contêm uma 
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descrição pormenorizada de cada reunião clandestina, um 
resumo de cada discurso importante, um exemplar de cada 
publicação clandestina, mesmo policopiada 1 3  .

Portanto a Segurança tinha em suas mãos uma abL1r1-
dante documentação. O trabalho de observação e de análi
se é feito depois e, segundo o método científico, é iniciado 
nesse momento um trabalho de classificação e de síntese. 

Os seus resultados se exprimem em gráficos. Verifique
mos um desses casos. Título: Relações de Boris Savinkov. Este 
quadro, com 40 centímetros de altura por 70 de largL1ra, 
resume de maneira que podemos interpretar num rápido 
bater de olhos, todos os dados registrados acerca das rela
ções do terrorista. 

No centro, um retângulo do tamanho de urn cartão de 
visita, contém o nome, escrito em boa caligrafia. Desse re
tângulo saem as linhas que o ligam aos pequenos círcL1los 
de cor, os quais são, muitas vezes centros de onde irradiam 
outras linhas que se ligam 11aturalmente a outros círcL1los. 
E assim sucessivamente. As relações, mesmo indiretas, de 
um homem, podem desde logo ser entendidas, qL1alquer 
que seja o número de intermediários, conscientes ou não, 
que o relacionem com determinada pessoa. No quadro das 
relações de Savinkov, os círculos vermelhos representam as 
suas relações ''de combate" e dividem-se em três grupos: de 
nove, oito e seis pessoas, todas mencionados pelos seLts no
mes e codinomes; os círculos verdes representam pessoas 
com as quais teve ou tem relações diretas, políticas ou ou
tras - existem ao todo 3 7 pessoas; os círculos amarelos re
presentam os seus familiares; os círculos cinzentos indicam 

13  O "dossiê" de vigilância das organizações social-democratas só para o ano 
de 1 9 1 2  conta 250 volumes grossos. 
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as pessoas relacionadas com os seus amigos e Olttras pessoas . . .  
Tudo isso em Petrogrado. Outros sinais indica1n as suas re
lações em Kiev. Por exemplo, podemos ler: B.  S. conhece 
Bárbara Eduardovna Varkhovskaia, que por sua vez conhe
ce 1 2  pessoas em Petrogrado (nomes, apelidos etc.) e 5 em 
Kiev. Talvez B.S. nada saiba acerca destas 1 2  e destas 5 pes
soas, mas a polícia conhece 1nelhor do que ele, os seus pó
los de ligação e de conhecimento! · 

Trata-se de uma organização? Vejamos uma série de qua
dros de estudo, visivelmente pormenorizados, de uma orga
nização socialista-revolucionária do governo de Vilna. Cír
culos vermelhos formam, aqui e além, uma espécie de cons
telações; entre elas existem linhas que se entrelaçam difere11-
temente. Mas decifremos: Vilna. Um círculo ver1nelho: 
Ivanov, "O Velho", rua, número da porta, profissão. Uma 
linha em flecha liga-o a Pavel (mesmas informações) e certas 
datas i11dicam-nos que em 1 3  de fevereiro (entre as 4 e 5 
l1oras), em 27 (às 9 horas da noite) e em 28 (às 4 horas) , 
Ivanov esteve na casa de Pavel. Outra linha em flecha liga-o a 
Marfa, que veio a sua casa no dia 27 desse mês, por volta do 
meio dia. E assim sucessivamente. Essas linhas entrelaçam-se 
como passos dados na rua; esse quadro nos permite acompa
nhar, hora a hora, toda a atividade de uma organização. 

1 5.Antropometria. Sinais de preferênc.ia e liquidação. 

Mencione1nos aqui um acessório, bastante útil, de que 
a Segurança dispõe: a antropometria (a "bertillonagem", do 
nome de Bertillon, que desenvolveu o sistema), preciosa 
nos serviços de identificação judiciária. QL1alquer pessoa 
presa é antropometrada, ou seja, fotografada diversas vezes: 
de fre11te, de perfil, de pé e sentada; é medida com instru
mentos de precisão (forma e dimensões do crânio, do ante-
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braço, do pé, da mão etc.), examinada por especialistas que 
elaboram todos os sinais científicos (forma do nariz e das 
orelhas, cor dos olhos, cicatrizes e marcas do corpo); tiram
lhe as impressões digitais; faz-se o estt1do das mais peque
nas sinuosidades da pele que em seguida poderão su1nir 
quase infalivelmente, verificadas as impressões deixadas 
numa porta ou num copo para a sua total identificação. 
Ern todas as investigações judiciárias, as fichas da 
antropometria, classificadas por índices característicos, for
necem a base de informações. 

Alguns sinais simples podem ser um ta11to perigosos. A 
conformação das orelhas, a cor dos olhos e a forma do 11a
riz podem ser observadas na rua, sem despertar atenção. 
Estes dados serão st1ficientes para que o polícia experirnen
tado possa identificar o homem apesar das rnudanças que 
este possa ter feito no seu aspecto físico. 

E evidente que os principais militantes são bem conheci-
dos: a polícia está perfeitamente esclarecida acerca da organi
zação, vista em seu conjunto. Resta sintetizar tudo com por
rnenores. Deve ser feito qualquer coisa de mais limpo e assea
do. E faz-se. São os gráficos a cores, bem cuidados, como tra
balhos de arquitetos, artisticamente caligrafados. Algumas 
legendas explicam os sinais. E assim se consegue o Esquema de 
organimção do partido Socialista-Revolucionário, que nem os 
próprios membros do partido possuem, ou o quadro da orga
nização do partido socialista polaco, da seita judaica, da pro
paganda nas fábricas de Petrogrado etc. Enfim, todos os par
tidos e todos os grupos são na realidade estudados a fundo. 

Mas não platonicamente! Eis-nos aqui muito perto do 
seu objetivo. Um elegante esboço mostra-nos o "projeto de 
liquidação da organimção social-democrata de Riga'� No alto, 
o Cornitê Central ( 4 nomes) e o setor de propaganda (2 no-
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mes); embaixo, o cornitê de Riga, relacionado com cinco gru
pos, dos quais dependem 26 subgrupos. Existem Llm total 
de 76 nomes de pessoas para t1mas trinta organizações. Basta 
apenas agarrar de surpresa toda esta gente e extirpar assi1n a 
organização social-democrata de Riga inteira ... 

1 6. Estudo científico do movimento revolucionário.

Terminada a obra, os seus autores sentem um legítimo 
orgulho em conservar a memória. Editam luxuosa1nente 
um álbum com fotografias dos membros da organização 
liquidada. Tenho em minhas mãos o álbum consagrado à 
liquidação do grupo anarco-comunista "Os Comt1nardos", 
pela polícia de Moscou, em agosto de 19 1 O. Quatro pági
nas fotografadas representam os apetrechos e o arman1ento 
do grupo: dezoito retratos aparecem em seguida, com as 
suas notas biográficas. 

Os materiais - relatórios, "dossiês", gráficos etc. que até 
este momento foram utilizados com um espírito prático ime
diato, vão ser utilizados depois de forma um pot1co mais 
científica. 

Todos os anos é publicado um volume sob os cuidados 
da Okhrana e de seus funcionários, onde se inclui uma ex
posição sucinta e completa dos principais casos que foram 
acompanhados, informando-se acerca da atual situação do 
movimento revolucionário. 

Volumosos documentos são escritos sobre o movimento 
revolucionário para servir na instrução e preparação das no
vas gerações de agentes. Encontra-se nesses documentos, em 
relação a cada partido, a sua história (origem e evolução), u1n 
resumo das suas idéias e do seu programa; uma série de figu
ras acompanham os textos explicativos e fornecem o esque
ma da sua organização, as resoluções das últimas assembléias 
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e notícias acerca dos seus militantes mais destacados. Enfim, 
trata-se de uma monografia concisa e completa. A história 
do movimento anarquista na Rússia será particularmente 
difícil de reconstituir por cat1sa da eliminação dos homens e 
grupos, das perdas desconhecidas que esse movimento sofreu 
durante a revolução e mesmo pelo seu posterior esfrangalha
mento. Mas tivemos a felicidade de encontrar, nos arquivos 
da polícia, t1m excelente volume, muito pormenorizado, e1n 
que está resumida toda essa história. Bastará acrescentar al
gumas notas e um curto prefácio para oferecer aos leitores 
um livro do maior interesse . . .  

Quanto aos grandes partidos, a Okhrana publicava por 
conta própria, certos trabalhos conscienciosos, consideran
do que alguns seriam dignos de repressão e para isso l1ave
rão de servir algum dia. Anotemos: Sobre o movimento sio
nista ;'udeu, 156 páginas de grande formato; informação 
redigida para o departamento da Polícia. A atividade da so
cial-democracia durante a guerra, 102 páginas, texto com
pacto; Situação do Partido Socialista-Revolucionário em 1908
etc. Eis alguns dos títulos tirados ao acaso entre as brochu
ras que saíram dos prelos da polícia imperial. 

O Departamento da Polícia editava também, para uso 
de seus funcionários superiores, algumas folhas de infor
mação periódica. E por vontade do czar, elaborava num 
exemplar único, uma espécie de revista manuscrita, qt1e 
aparecia de dez a quinze vezes por ano, onde os n1enores 
incidentes do movimento revolucionário - prisões isoladas, 
investigações de interesse, repressões, alterações da ordem 
pública - eram registrados. Nicolau II sabia de tudo. Nicolau 
II não desprezava as inforrnações for11ecidas pelos gabine
tes privados. Esses relatórios estão muitas vezes anotados 
pelo seu próprio punho. 
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A Okhrana não vigiava somente os inimigos da autocra
cia. Considerava-se também que era bom ter 11as mãos os 
próprios amigos e, sobretudo saber o que eles pensavam. A 
polícia estudava principal1nente as cartas dos altos funcioná
rios, conselheiros do Estado, ministros, generais, homens da 
Corte. As passagens interessantes dessas cartas, agrupadas por 
assuntos e por datas, formava1n ao fim de um semestre um 
grosso volume datilografado, que era lido somente por duas 
ou três destacadas personalidades. O general Z . . .  escreve à 
princesa T . . .  para dizer que desaprova a nomeação de M ... 
como elemento do Conselho do Império ot1 que se zomba 
do mi11istro Z ... nos salões do Palácio. Tudo isso é anotado. 
Um mi11istro comenta à sua maneira uma proposta de lei, 
um discurso etc. Tudo é copiado e anotado, sob o título de 
"inforrnações sobre a opinião pública''. 

1 7. A  proteção do Czar. 
A proteção do czar, sempre sagrada, exigia um mecanis

mo especial. Percorri cerca de trinta brochuras consagradas 
à forma de preparar as viagens de Sua Majestade I1nperial, 
por terra, por mar, por estrada-de-ferro, de automóvel, nos 
campos, nas ruas, nas mo11tanhas. Inúmeras regras presi
dem à organização de cada viagem do soberano. Qt1ando 
ele tem que passar pela rua, em certas soler1idades, chega-se 
ao extremo de estudar o seu itinerário casa por casa, ja11ela 
por janela, de maneira a saber exatamente quem são as pes
soas que vivem ao longo do percurso e qt1em recebem em 
suas casas. São elaborados seguidamente planos de todas as 
casas, de todas as ruas por onde passará o cortejo. Dese
nhos pormenorizados representam as fachadas e revelam os 
nú1neros das portas, bem como os nomes dos locatários 
que facilitam os sinais. 
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Por diversas vezes no entanto, a vida de Nicolau II este
ve à mercê dos terroristas. E se certas circunstâncias fortLti
tas o salvaram, não foi a Okhrana . . .

1 8 . O que custa uma execução. 

Entre as montanhas de papelada da polícia do czar, exis
tem vários documentos muito tristes do ponto de vista hu
mano, mas só por meio de uma série de si1nples recibos das 
somas pagas, encontrados junto de um dos processos, se 
pode consagrar algumas linhas a este aspecto. Sabemos tam
bém que estes papéis vinham, muitas vezes, depois da "li
quidação" dos grupos revolucionários, engrossar e encerrar 
certos processos, já preenchidos pela vigilância e a dent.'1n
cia. Era uma espécie de epílogo ... 

No entanto, esses recibos nos dizem quanto custava à

justiça do czar uma execução. Trata-se de recibos de todos 
aqueles que, diretamente ou não, estendem a mão ao car
rasco. Vejamos um desses exemplos: 

Gastos com a execução dos irmãos Modat e Diavat Mitstafa 

Ogli condenados pelo tribunal militar do Cáucaso: 

Transferência dos condenados da fortaleza de Metek 
para a prisão - pagamento aos condutores . . . . . . . . . . . . . . . .  4 rublos 
Outros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 rublos 

Para abrir e tapar duas covas (seis coveiros assinam 

cada qual um recibo de 2 rublos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  rublos 
Por erguer a forca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 rublos 
Por vigiar os trabalhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 rublos 
Gastos com a viagern de um padre (e regresso) . . . . . . . . .  2 rublos 

Verificação pelo médico dos óbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 rublos 
Serviço do carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 rublos 
Despesa com deslocação do carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 rL1blos 
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Em sL1ma, tudo isso não é caro! Os gastos com o padre e 
o médico, sobretudo, são modestos. Claro, o sacerdócio de
um e a profissão de outro impõem a sua devoção à Huma
nidade.

Talvez devêssemos abrir aqui t1m novo capítulo intitulado 
A Tortura. Todas as polícias, sem exceção, fazem uso 1nais ou 
menos freqüente desse ''processo" medieval. Ainda se pratica 
nos Estados Unidos o terrível ':.3° interrogatório': Na maioria 
dos países da Europa, a tortura generalizou-se desde o agra
vamento da luta de classes, logo após a guerra. A Siguranza 
romena, a "Defensiva'' polaca, as polícias ale1nã, italiana, 
iugoslava, espanhola, búlgara - não nos devemos esqt1ecer -
usam a tortura com grande freqüência. A Okhrana rL1ssa pre
cedeu-as neste sentido, mas com certa moderação. Embora 
se registrassem casos, mesmo em elevado número, de casti
gos corporais praticados nas prisões, o tratamento infringido 
pela polícia russa aos seus presos, antes da Revolução de 1 905,
parece ter geralmente sido mais ht1mano do que aqt1ele que 
é hoje aplicado, nos estabelecimentos carcerários, aos mili
tantes operários de uma dezena de países da Europa. Depois 
de 1 905, a Okhrana dispôs de câmaras de tortura em Varsó
via, Riga, Odessa e, parece, também na maior parte dos gran
des centros. 

1 9 . Conclusão. Por que é invencível a revolução? 

A polícia devia ver tudo, entender tudo, saber tudo, 
poder fazer tudo ... A força e a perfeição do seu meca11ismo 
revelam-se tão temíveis que pode se dizer que encontra no 
fundo da alma humana, recursos inacessíveis. Todavia, nada 
conseguiu impedir. Durante meio século, defendeu inutil
mente a autocracia contra a revolução, que de ano para ano 
se apresentava mais forte. 
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Haveria razão de sobra para nos deixarmos impressio
nar pelo mecanismo aparentemente aperfeiçoadíssimo da 
Segurança imperial. A polícia dispunha realmente de al
guns homens mt1ito inteligentes, de técnicos com grande 
capacidade p1·ofissional: mas toda a máquina se baseava 110 
trabalho de um núcleo de funcionários desconhecidos. Nos 
relatórios melhor elaborados, encontram-se as maiores ano
malias. O dinheiro dissipava todas as engrenagens da grar1-
de máquina; o ordenado é um sério estímulo, mas insufici
ente. Nada de importante se faz sem interesse. E a autocra
cia não tinha defensores desinteressados. 

Se ainda fosse preciso, depois do levantamento de 26 de 
março de 1 9 1 7, demonstrar, com fatos pedidos à história 
da Revolução Russa, a inutilidade dos esforços do Depar
tamento da Polícia, poderíamos apresentar muitos argt1rnen
tos como este, que utilizamos da boca do ex-agente M. E. 
Bal(ai. Em 1 906, após a �repressão da primeii·a revolt1ção, 
no momento em que o chefe da polícia Trussevitch reorga
nizava a Okhrana, as organizações revolucionárias de Var
sóvia, principalmente as do partido socialista polaco 14 , "su
primiram nesse ano 20 militares, 7 policiais, 56 agentes e 
feriram 92 pessoas; em breve ficaram fora de combate 1 79
agentes das autoridades. Destruíram 149 bares em toda a 
zona. Na preparação desses atos participaram centenas de 
homens que, na sua maioria, permaneceram ignorados da 
polícia. M. E. Bakai observa que, nos períodos de maior 
sucesso da revolução, os agentes delatores faziam mt1itas 
vezes falta, mas reapareciam logo que a reação precisasse. 
Eram como corvos sobre os campos de batalha! 

14 Tornou-se depois patriota, governamental e policial; era o partido de
Pilsudsl<i. 
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Em 1 9 1 7, a autocracia afundou-se sem que as suas le
giões de delatores, polícias, carrascos, sargentos, cossacos, 
juízes, generais e popes pudessem retardar ainda o curso 
inflexível da História. Os relatórios da Okhrana, redigidos 
pelo ger1eral Globatchev, verificam a aproximação da revo
lução e transmitem ao czar os seus inúteis avisos. Tal como 
os médicos mais experientes não podem deixar de verificar, 
junto da cabeceira do moribundo, o avanço da doença qt1e 
se evidencia de minuto a minuto, também os policiais do 
Império, impotentes, viam o czarismo rolar para o abis-
mo ... 

A revolução era fruto de causas econômicas, psicológi-
cas e morais situadas acima deles e fora do seu alcance. Es
tavam condenados a resistir inutilmente e a sucumbir. Por
que a eterna ilusão das classes governantes é acreditar que 
se pode eliminar os efeitos sem atingir as causas, que se 
pode lutar contra o anarquismo ou o sindicalismo (como 
na França e nos Estados Unidos), contra o socialismo (como 
Bismark fez na Alemanha), contra o com11nismo, como se 
observa hoje em todos os lados. Vell1a experiência históri
ca! E também o Império Romano perseguiu inutilmente os 
cristãos. O catolicismo cobriu a Europa de fogueiras, sem 
conseguir vencer a Heresia, a vida. 

Na verdade, a polícia russa mostrava-se impiedosa. A 
simpatia instintiva ou consciente da ime11sa maioria da po
pulação ia para os inimigos do antigo regime. O set1 fre
qüente martírio· suscitava o proselitismo de alguns e a ad
miração da maioria. Sobre este velho povo cristão, a vida 
apostólica dos propagandistas que, renunciando ao bem
estar e à segurar1ça e querendo levar aos mais infelizes Ltm 
Evangelho novo, se viam arrastados para a prisão, o exílio 
das Sibérias, mesmo à própria morte, exercia uma influên-
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eia irresistível. Eram o ''sal da terra": os melhores, os t:inicos 
• • • • • que transmitiam uma imensa esperança e, por isso, se viam 

perseguidos. 
Tinham a seu lado uma grande força moral, a das idéias e 

a dos sentimentos. A autocracia não era um princípio vivo. 
Ningt1ém acreditava na sua necessidade e já não existiam se
quer ideólogos. Mesmo a religião, pela boca dos set1s pensa
dores mais sinceros, condenava um regime que se apoiava no 
emprego sistemático da violência. Os cristãos mais destaca
dos na Rússia moderna, "doukhobors" e ''tolstoianos", fo
ra1n anarquistas. Ora, uma sociedade qt1e não se apoia e1n 
idéias vivas, cujos princípios fundamentais desapareceram, 
pode manter so1nente por mt1ito pouco tempo a sua força de 
. , . inercia. 

Na sociedade russa, nos últimos anos do antigo regime, 
as idéias novas - subversivas - tinl1am ganho uma força 
sem contrapeso. Tudo o que na classe operária, na peque11a 
burguesia, no Exército e na Marinha, nas profissões libe
rais, pensava e agia era revolucionário, ou seja, ''socialista" 
de uma maneira ou de outra. Não havia, como nos países 
da Europa Ocidental, uma média burguesia que estivesse 
satisfeita. O antigo regime não era defendido a não ser pelo 
clero, a nobreza da corte, os ricos, alguns políticos, enfim, 
por uma ínfima aristocracia. As idéias revolucionárias en
contravam por todos os lados um terreno favorável. Du
rante muito tempo, a nobreza e a burgt1esia deram à revo
lução a nata das suas gerações mais novas. Quando um 1ni
litante se escondia, se encontravam logo inúmeras formas 
de ajudá-lo, sempre espontâ.q_eas1 _gesi-nteressadas, sinceras. 
Quando se prendia um revolucionário, acontecia, com bas
tante freqüência, que os soldados encarregados de o levar 
simpatizavam com ele e o tratavam como um verdadeiro 
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"camarada". Era muito fácil manter correspondência, clan
destinamente com o exterior, na maioria das prisões. Essas 
simpatias facilitavam também as fugas. Por exe1nplo: 
Guercht1n, condenado à morte e transferido de uma cela 
para outra, encontrou alguns policiais "que se mostraram 
amigos". Burtzev, na sua luta co11tra a delação, encontrot1 
em outros tempos t1ma preciosa ajuda junto a um alto fun
cionário do interior, que por acaso era até um homem 
honesto; chamava-se Lopukin e, junto a Bakai, já fora da 
polícia. 

De minha parte, conheci um revolucionário que tinl1a 
sido vigilante numa prisão; os casos dos ''vigilantes" con
vertidos depois pelos presos não eram raros . . .  Qt1anto ao 
estado de espírito dos elementos mais atrasados da popt1la
ção, do ponto de vista revolucionário, esses fatos se revelam 

. , . s1ntomat1cos. 
Apresentam-se aqui algumas causas aparentes, superfi

ciais e sobrepostas a outras, que são mais proft1ndas. A for
ça das idéias, a força moral, a organização e a mentalidade 
revolucionárias eram apenas os resultados de t1ma si tt1ação 
econômica, cujo desenvolvimento encaminhava-se para a 
revolução. A autocracia russa incarnava o poder de u1na 
aristocracia de grandes proprietários rurais e de uma oligar
quia financeira, submetida a influências estrangeiras que 
perturbavam as instituições pouco propícias ao progresso 
da bt1rguesia. Pouco numerosas, desprovidas de influê11cias 
políticas, descontentes, as classes médias das cidades entre
gavam seus filhos - a juventude das escolas, os intelectuais 
- à revolução, a uma revolução liberal, o que eqüivale dizer
que se situavam acima do mujique e do operário .

A grande burguesia industrial, comerciante e financei
ra, tt1do fazia para impedir uma monarquia constitucional 
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"à inglesa", em que o poder, naturalmente, lhe escaparia. 
Assoberbada de impostos, presa em tempo de paz, na épo
ca da grande prosperidade et1ropéia, de fomes periódicas, 
desmoralizada pelo monopólio da vodca, brutalmente ex
plorada pelo pope, pela polícia, pelos burocratas e pelo gran
de proprietário, a massa rural acolhia com interesse, há meio 
século, os apelos dos revolucionários popt1listas: "Toma a 
terra, camponês"! E como ela fornecia ao exército a imensa 
maioria dos set1s efetivos, a carne para canhão de Lyanyang 
e de Mukden como os carrascos de todos os levantamen
tos, o exército, trabalhado pelas organizações militares dos 
partidos clandestinos, o exército mantido na obediência 
pelos conselhos de guerra e pelo "regime de corda na gar
ganta", mergulhava na amargura. Uina classe operária ain
da jovem, crescendo tão rapidamente quanto se desenvolve 
a indústria capitalista, privada do direito elementar de falar 
a sua língua, de ter liberdade de expressão, de associação e 
de imprensa, liberdades essas desconhecidas no antigo regi
me russo, ignorando as manhas da democracia parlamen
tar, vivendo com dificuldades, recebendo baixos salários, 
submetida ao arbítrio policial, situada diante da realidade 
concreta da lt1ta de classes, tomava cada vez 1nais uma níti
da consciência dos seus interesses. 

Trinta nacionalidades afastadas ou vencidas pelo Impé
rio, privadas do direito elementar de falar a sua língua, im
possibilitados de ter uma cultura nacional, domi11adas a 
golpe de baioneta, eram mantidas sob o jugo mediante cons
tantes medidas de repressão. Na Polônia, na Finlândia, na 
Ucrânia, nos países bálticos, no Cáucaso, despertavam no
vas revolt1ções nacionais, prontas a coincidirem com a re
volução agrária, a revolução burguesa ... E a qt1estão judaica 
colocava-se por toda parte. 
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No auge do poder, uma dinastia degenerada era rodead� 
por imbecis. O barbeiro Philippe tratava pelo hipnotismo 
a débil saúde do presumível herdeiro. Rasputin admitia e 
mandava embora diversos ministros de gabi11ete particula
res. Os generais roubavam o exército e os gra11des dignatários 
pill1avam o Estado. Entre esse poder e a nação existia uma 
burocracia terrível, vivendo principalmente com a ajuda da 
bebida. 

No seio das massas, as organizações revolucionárias, vas
tas e disciplinadas, sem deixarem de ser ativas, gozavam de 
uma longa experiência, do prestígio e apoio de uma admi
rável tradição. 

Eram essas as forças que trabalhavam para a revolução. 
E foi co11tra elas, na insensata esperança de impedir a 
avala11cl1e, que a Okhrana estendeu seus pequenos fios de 
arame farpado! 

Nesta deplorável situação, a polícia atuava sabiamente. 
,, E verdade! Um exemplo: a polícia conseguiu "liquidar" a 

organização social-democrata de Riga. Setenta prisões aca
bara1n com o movimento em toda a região. Por instantes 
pensou-se na sua "liquidação" completa. Ninguém escapot1. 
E depois? 

Em primeiro lugar, essas setenta prisões não passaram 
desapercebidas. Cada um dos militantes mantinha relações 
com pelo menos algumas dezenas de pessoas. Setecentas 
pessoas, pela notícia divulgada, estavam a par deste fato 
brutal: a prisão de pessoas honestas e corajosas, cujo princi
pal crime era querer o bem de todos . . .  Os processos, as co11-
denações, os dramas particulares resultantes, trazen1 aos re
volucionários t1ma explosão de simpatia e de interesse. Se 
um dentre eles conseguia fazer ouvir do banco dos réus uma 
voz enérgica, pode se dizer que a organização devia, ao apelo 
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dessa voz, renascer das suas cinzas: era apenas uma questão 
de tempo. 

Em seguida, o que fazer dos setenta militantes presos? 
Podem estar presos por muito tempo ou ser exilados para 
as regiões desertas da Sibéria. Que seja! Mas na prisão, ou 
na Sibéria, eles encontram 0L1tros camaradas, professores 
ou colegas de escola. Os tempos de lazer a que se vêem 
obrigados, são utilizados e aproveitados no escudo, no 
aprofundamento teórico de suas idéias. Através do sofri
mento comum, eles endurecem, consolidam as suas idéias, 
apaixonam-se. Mais cedo ou mais tarde, evadidos, a11istia
dos (graças às greves gerais) OLl libertados ao cumprir sua 
pena, retornarão à vida social, como velhos revolucionários, 
desta vez na "clandestinidade", singularmente mais fortes 
do que quando foram presos. E certo no entanto que nem 
com todos se passa a mesma coisa. Alguns morrerão pelo 
caminho: é uma escolha dolorosa que tem a sua utilidade. 
A lembrança dos amigos perdidos tornará os que sobrevi
vem mais combativos. 

Uma liquidação nunca é absolutamente completa. As 
precauções dos revolucionários fazem com que alguns de-

,,. les escapem. E interessante, para que haja denúncia, qL1e se 
deixe algumas pessoas em liberdade. O acaso intervém no 
mesmo sentido. Os que "escapam", embora sejam coloca
dos em situações muito difíceis, depressa se aproveitam das 
condições favoráveis do meio . . .  

A repressão não faz especulações definitivas, a não ser 
com o medo. Mas será o medo suficiente para combater a 
necessidade, o espírito de justiça, a inteligência, a razão, o 
idealismo, todas as forças revolucionárias que manifestam 
a força espantosa e profunda dos fatores econômicos de uma 
revolução? Contando com a intimidação, os reacionários 
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perdem de vista que suscitam mais indignação, mais raiva, 
mais sede de justiça do que na verdade julgam. Mas apenas 
intimidam os mais fracos, exasperam os melhores e não ilu
dem a resolL1ção dos mais fortes. 

E os delatores? 
... A pri1neira vista, podem causar· um terrível prejuízo ao 

movi1nento revolucionário. Mas será isto verdadeiro? 
Graças a sua ajuda, a polícia pode multiplicar as prisões 

e as "liquidações" de grupos. Em certas circunstâ11cias, pode 
contrariar os desejos políticos mais profL1ndos. Pode fazer 
com que percamos militantes de valor. Os delatores foram 
muitas vezes os mais i1nportantes auxiliares do carrasco. 
Tudo isto é espantoso, mas não deixa de ser verdade que a 
delação pode incentivar certos indivíduos 0L1 grupos e se 

• • mostra qL1ase sempre impotente contra o movimento revo-
lucionário considerado em seu conjunto. 

Vi1nos um agente encarregar-se de fazer entrar na Rússia 
( 19 12) a literatura bolchevique; vimos OL1tro (Malinovski) 
pronunciar na Duma alguns discursos redigidos por Lenin 
e sabemos de um terceiro que organizou a execução de 
Plevhe. 

No primeiro caso, o nosso malandro poderia entregar à 
polícia uma quantidade bastante grande de literatura; con
tudo ele não podia, sob pena de ser imediatamente "quei
mado", deixar de entregar toda a literatura ou e11tregar não 
mais do que uma quantidade reduzida. De qualquer modo 
contribuiu para a sua difusão. Que um panfleto de propa
ganda seja apanhado por um agente secreto ou por um mi
litante devotado, o resultado é o mesmo: o· essencial é que 
seja lido. Que a execução de Plevhe seja organizada por Azeff 
ou por Savinkov, isso não nos importa. Pouco nos importa 
que assim se faça o jogo de uma camarilha policial em lL1ta 
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com outra. O mais importante é que Plevhe desaparece re
almente e os interesses da revolução neste caso são mL1ito 
maiores qt1e os dos Maquiavéis infames da Okhrana. Quan
do o agente secreto Malinovski faz ouvir na Durna a voz de 
Lenin, o Ministério do Interior há de qt1erer se regozijar 
com o sucesso do seu agente pago. A palavra de Le11in é 
muito mais importante para o país do que a voz de um 
rniserável qualquer. Por isso creio ser possível duas defi11i
ções do agente delator, que se completarn, rnas em qt1e a 
segL1nda é muito mais significativa: 

1 ° - o agente delator é um falso revolucionário; 
2° - o agente delator é um policial que serve, apesar de 

tudo, à revolução. 
Pelo menos, é preciso sempre que pareça servi-la. Mas 

nesse sentido não há qualquer aparência. Propaganda, com
bate, terrorismo, tudo é realidade. Nunca se milita só em 
parte ou superficialmente. 

Alguns infelizes, que num momento de covardia, se pre
cipitaram nesta pocilga, sentiram isso. Máxirno Gorl<i, 11as 
suas Considerações Ultrapassadas, há pouco publicadas, in
clui uma curiosa carta de um agente delator. O l1omem 
escrevia mais ou menos isto: "Tinha consciência da minl1a 
infâmia, mas sabia que podia retardar por um segL1ndo o 
triunfo da revolução". 

A verdade é que a delação envenena a luta. Ela incita 
ao terrorismo, ainda que os revolucionários preferissem 
não assurnir isso. Enfim, qL1e fazer de um traidor? A idéia 
de o poupar não pode ocorrer a ningt1ém. Na lL1ta entre a 
polícia e os revolucionários, a delação acrescenta um ele
mento de intriga, de sofrimento, de raiva, de desprezo. 
Será mais perigoso para a revolução do que para a polícia? 
Creio que não. Creio qL1e é justamente o contrário. De 

246 

outros pontos de vista, a polícia e a delação têm Llm inte
resse imediato nisso que o movimento revolucionário er
gue como sua razão de ser e, portanto, se mostra sempre 
ameaçador. Por necessidade, mais que denunciar a L1ma 
outra fonte de rendimentos, eles próprios prepararão os 
seus "complôs"; pelo menos em regra, isso é o que temos 
presenciado. Nesse instante, o interesse da polícia está r1i
tidamente em contradição com o regime que ela tem por 
missão defender. O jogo de agentes de certa envergadL1ra 
pode criar um perigo mesmo para o Estado. Azeff organi
zoL1 outrora um atentado que não se realizot1 apenas por 
causa de uma circunstância bem fortuita e irnprevista (o 
desmaio de um dos revolucionários). Nesse instante o in
teresse de Azeff - e que era para ele muito mais i1nportan
te, não duvidemos, que a segurança do Estado - exigia 
uma ação que chamasse a atenção: uma suspeita pesava 
sobre ele no partido socialista-revolucionário, colocando 
a sua vida em perigo. Por ot1tro lado, perguntoL1-se se os 
ater1tados ern que ele se meteu e que vingaram, não serviam 
aos interesses de qt1alquer Fouché. Pode ser que sim. Mas 
semelhantes intrigas entre os detentores do poder apenas 
demonstram a podridão de um regime e não deixam de 
contribuir para a sua queda. 

A delação é perigosa pela desconfiança que se1neia en
tre os militantes. Sempre que alguns traidores são des
mascarados, a confiança desaparece no seio das organi
zações. Isto é muito ruim porqt1e a confiança no partido 
é a base de toda a força revolucionária. Certas act1sações 
são murmuradas, depois formuladas em voz alta, mas 
quase sempre é impossível comprová-las. Disso resL1ltam 
muitos problemas, mais graves em certos casos do que 
os problemas infringidos pela delação real. Lembremo-
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nos de certas coisas: Barbes acusou o heróico Blanq ui -
e Blanqui, apesar dos quarenta anos de prisão, apesar de 
toda a sua vida exemplar, sem mancha, nunca pôde apa
gar de SLla trajetória, tão indigna calúnia. Bakunin foi 
também acusado. E outras pessoas menos conhecidas -
mas ne1n por isso menos atingidas, como Girier-Lorion, 
anarquista acusado de delação pelo deputado "socialis
ta" Delory. Para se lavar de tão intolerável suspeita, dis
para sobre os agentes e acaba por morrer nu1n campo de 
trabalhos forçados. Muito parecido com este, te1nos o 
caso de outro político corajoso, também anarquista, ocor
rido na Bélgica, com Hartenstein-Sol<olov (processo de 
Gand, 1 909),  que toda a imprensa socialista e11alteceu 
ignobilmer1te e que fez com que ele acabasse por morrer 

. -na pr1sao . . .  
É uma tradição: os inimigos da ação, os covardes, os 

oportunistas, depressa atiram as suas armas para os esgo
tos. A suspeita e a calúnia lhes servem para desacreditar os 
revolL1cionários. E isto está longe de ter acabado. 

Esta praga - a suspeita, a desconfiança entre nós, so
mente pode ser eliminada com um grande esforço. É ne
cessário - e isso é a condição prévia para que seja vitoriosa 
a luta contra a delação verdadeira, da qual cada acusação 
caluniosa lançada sobre um militante faz o jogo - que 
nunca um homem seja levianamente acusado e que nL1n
ca uma acusação formulada contra um revolL1cionário seja 
anotada. Sempre que um homem for acusado de qL1alqL1er 
tipo de st1speita, um júri de camaradas deve ser formado, 
devendo pronunciar-se sobre a acusação ou sobre a calú
nia. Há regras simples a observar com um rigor inflexível 
se se deseja preservar a saúde moral das organizações re
volucionárias. 
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Embora isso possa ser perigoso para os indivíduos, é 
preciso não subestimar as forças do agente delator. De
pende de cada militante defender-se eficazmente dele. 

Os revolucionários russos, na sua prolongada luta con
tra a polícia do antigo regime, adquiriram um conheci
mento prático mL1ito seguro dos métodos e processos da 
polícia. E, se ela se mostrava muito forte, eles não ficava1n 
atrás .. . Qualquer que seja a perfeição dos gráficos elabo
rados pelos especialistas da Okhrana sobre a atividade de 
uma organização, pode verificar-se antecipadamente, al
guns fL1ros. Raramente, uma "liquidação" de qualquer grLt
po pode ser completa, porqL1e apesar de todas as precatt
ções, há sempre alguém que escapa. No quadro, tão labo
riosamente elaborado das relações de S. Savinl<ov, algL111s 

,-,, ,-,, . . . ,-,, ,-,, � . no1nes nao estao 1nscr1tos e nem sei se nao sao ate os mais 
i1nportantes. Os militantes russos consideravam que a ação 
clandestina (ilegal) está submetida a leis rigorosas. A todo 
instante, esta questão se colocava: "Isso está de acordo co1n 
as regras da conspiração?" O Código da Conspiração teve 
entre os maiores adversários da autocracia e do capital, 11a 
Rússia, alguns teóricos e práticos notáveis. Saber inter
pretar bem os fatos era de grande utilidade. O militante 
deve compreender bem as regras mais simples, as qL1ais, 
justamente pela sua simplicidade, nem sempre são leva
dos en1 conta . . .  

Graças a esta ciência da conspiração, alguns revolLtcio
nários puderam viver clandestinamente nas capitais rus
sas durante meses e até mesmo anos. Aco11tecia tere1n de 
se tornar, por necessidades da luta, vendedores ambulan
tes, cocheiros, "estrangeiros ricos", criados etc. Em todos 
esses casos, bastava que vivesse1n os seus papéis. Para fazer 
ir pelos ares o Palácio de Inverno, o operário Stepan 
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KhaltL1rin viveu algumas semanas junto dos operários li
gados ao palácio 1 5 . Kaliaev, vigiando Plevhe em 
Petrogrado, foi cocheiro. Lenin e Zinoviev, perseguidos 
pela polícia de Kerenski, conseguiram se esconder em 
Petrogrado e saíam à rua ape11as disfarçados. Lenin cl1e
gou a ser operário de uma fábrica. 

A ação ilegal cria certos hábitos e uma mentalidade em 
que se aprende a conhecer bem os métodos da polícia. 
QL1antos policiais inteligentes ou espiões hábeis se podem 
comparar com os revolucionários seguros de si, circuns
pectos, reflexivos e corajosos, que obedecern a uma palavra 
de ordem comum? 

Qt1alquer que seja a perfeição dos métodos usados para 
os vigiar, não haverá nas equações mais laboriosamente pre
paradas pelo inimigo, algurna coisa de duvidoso? Traidor, 
espião, agente sagaz, que atormentará a inteligência revolu
cionária, quem medirá a força da vontade revolucionária? 

Quando se tem em mente as leis da História, os i11teres
ses do fL1turo, as necessidades econômicas e morais que con
duzem à revolução; quando se sabe exatame11te o qL1e se 
quer, de que armas se dispõe e quais são as do adversário; 
quando se tornou u1n partido na ação clandestina; quando 

l 5 Urn marceneiro, Stepar1 Kl1alturi11, fundador em 1 878 da União Setentrio

nal dos Operários Rttssos, foi um dos verdadeiros precursores do rnovimen
to operário na  Rússia. Com t1rn avanço de quase trinta anos sobre o seu 
tempo, concebeu a revolução como podendo realizar-se pela greve geral. 
I11clt1ído como marceneiro entre o pessoal do Palácio de Inver110, dorrnit1 
durar1re rnuito tempo num colchão que pouco a pouco enchia co1n dir1a
mire. Alexandre I I  escapou à explosão de 5 de fevereiro de 1 880. Kllalrurin 
fo i enforcado dois anos mais tarde, depois de ter exect1ra_do o procurador 
Strelnikov, de I(iev. Tinl1a sido trazido para o terrorismo pela delação 
policial, que destroçou o seu agrupamento operário. Trata-se de Lima grande 
e nobre figura da l1istória da Revolução Russa. 
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se tem confiança em si e quando se trabalha apenas com 
aqueles que merecern nossa confiança; quando se sabe qL1e 
t1ma ação revolucionária exige sacrifícios e que toda semente 
de devoção frutifica cem vezes 1nais - se é in:vencível! 

A prova disso está nos milhares de processos da Okhrana,
nos milhões de fichas do serviço de informações, nos mara
vilhosos gráficos dos seus técnicos, nas obras de seL1s sábios 
- um arsenal enorme que está hoje nas mãos dos com tinis-

º '' ºd 
" 

1 d tas rt1ssos. s trai ores sa varam-se por um momento e 
cair nas garras da multidão, mas muitos mergL1lharão ai11-
da, em definitivo, nos canais de Petrogrado. A maioria dos 
funcionários da Okhrana foram fuzilados 1 6  . Todos os dela
tores que foram identificados sofreram a mes1na sorte e 
poderemos um dia retinir em u1n museL1 t1m certo nL1mero 
de peças curiosas, apanhadas nos arqL1ivos secretos da Se-
gurança do Império... 

A nossa exposição poderia ser realizada numa das mais 
belas salas do Palácio de Inverno e os visitantes poderiam, 
ao se aproximar de uma janela situada entre duas colunas 
de malaquite, folhear o livro de registro de presos da forta
leza Pedro e Paulo, horrível bastilha do czar sobre as velhas 
casamatas, donde veriam, do outro lado do Neva, flL1tt1ar a 
bandeira vermelha . . .  

Aqueles que vira1n isso, sabem que a Revolt1ção, antes 
de ter vencido, já é invencível. 

16 A república democrática de Kerenski permitiu que alguns fossen1 pot1pa
dos e até conseguissem fitgir para o estrangeiro. 
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Segunda Parte 

O PROBLEMA DA CLANDESTINIDADE 

1 .  Não ser enganado. 
Sem uma apreciação clara deste problema, o conhecimento dos métodos e dos processos da polícia não terianenhuma utilidade na prática. O fetichismo da legalidadefoi e continua a ser um dos aspectos mais rnarcantes dosocialismo, conquistado pela colaboração das classes. Implica a crença na possibilidade de transformar a ordemcapitalista sem entrar em conflito com os seus privilegiados. Mas, mais do que o indicativo de uma candura pouco compatível com a mentalidade dos políticos, constituia corrupção dos líderes. Instalados numa sociedade, qL1efingem combater, recomendam o respeito pelas regras dojogo. A classe operária não pode respeitar a legalidade burguesa a não ser sob a condição de ignorar o verdadeiropapel do Estado, o caráter enganador da democracia, enfim, os princípios primordiais da luta de classes.
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Se se sabe que o Estado é o corpo das instituições desti
nadas a defender os interesses dos ricos contra os interesses 
dos pobres, para manter a exploração do trabalho; que a 
lei, sempre imposta pelos ricos contra os pobres, é aplicada 
por magistrados invariavelmente saídos da classe dirigente; 
que a lei é invariavelmente aplicada corn um espírito rigo
roso de classe; que a coerção - que começa na pacífica par
ticipação do agente de polícia e acaba por cair na gL1ilhoti
na, passando pelos campos de trabalho e pelas prisões cen
trais - é o exercício sistemático da violência legal contra os 
explorados, o trabalhador pode considerar a legalidade como· 
um fato, do qual é preciso conhecer os aspectos, as aplica
ções, as armadilhas, as conseqüências - e também as vanta
gens. Portanto, é necessário as vezes, saber tirar proveito 
dela; mas não se deve nL1nca fazê-lo em relação à sua classe, 
a qual deve ser apenas um obstáculo puramente material. 

Devemos demonstrar esse caráter antiproletário de toda 
a legalidade burguesa? Talvez. Na nossa luta desigual con
tra o velho mundo, as mais simples demonstrações devem 
ser refeitas a todo instante. Para isso bastará se ter em conta 
um pequeno número de fatos bem conhecidos. Em todos 
os países o movimento operário pode conquistar, à custa de 
grandes lutas ao longo de mais de meio século, o direito de 
associação e de greve. Este direito é ainda contestado, mes
mo na França, aos funcionários e aos trabalhadores das 
empresas públicas (como se todas não o fossem!), tal como 
aos trabalhadores das estradas-de-ferro. Nos conflitos entre 
o capital e o trabalho, o exército intervém muitas vezes con
tra o trabalho mas nunca contra o capital. Perante os tribu
nais, a defesa dos pobres é quase sempre impossível em vir
tude das despesas judiciais; o operário não pode, na verda
de, tentar nem suportar as despesas de um processo. A imen-
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sa maioria dos crimes e dos delitos tem como causa direta a 
miséria e figuram na categoria dos atentados à proprieda
de; a imensa maioria das pessoas que estão nas cadeias, per
tencem às camadas mais pobres. Até a guerra, o sufrágio 
diferenciado existia na Bélgica: um capitalista, um padre, 
Llm oficial, um advogado, contrabalançava sozinho os vo
tos de dois ou três trabalhadores, conforme o caso. Nesta 
altura ainda se coloca o problema do restabelecimento do 
sufrágio diferenciado na Itália. 

Respeitar esta legalidade, é ser enganado. Mas desdenhá
la não seria menos funesto. As suas vantagens para o movi-

/ . ,- . . / mente operar10 sao tanto mais reais qua11to se e menos en-
ganado. O direito à existência e a ação legal é, para as orga
nizações dos proletários, saber reconqL1istá-la e aumentá-la 
sem cessar. Sublinhamos esse aspecto porque contrariar o 
fetichismo da legalidade é um ato que se manifesta às vezes, 
mesmo entre os bons revolucionários, incli11ados por Lima 
espécie de tendência para o menor esforço em polí rica - é 
mais fácil conspirar do que dirigir uma ação de massas -, 
para um certo desdém pela ação legal. Parece-nos que nos 
países em qL1e a reação não triunfoL1 ainda e não desma11te
lou as constituições democráticas ainda recentes, os traba
lhadores deverão defender a todo custo o seu estatuto legal 
e, nos outros países, lutar para reconquistá-lo. 

Mesmo na França, a legalidade da qual se orgL1ll1a o 
movimento operário exige ser ampliada e apenas o será pela 
luta. O direito de associação e de greve não é permitido aos 
funcionários do Estado e a certas categorias de trabalhado
res; a liberdade de manifestação é bem menor do que nos 
países anglo-saxônicos; as vilas industriais operárias não 

., conquistaram ainda, como na Alemanha e na At1stria, a le-
galidade e as ruas. 
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2. Experiência do pós-guerra:

Não se deixe surpreender.
Durante a gL1erra, vimos que todos os governos dos paí

ses beligerantes sL1bstituíram logo as instituições democrá
ticas pela ditadura militar (estado de sítio, supressão práti
ca do direito de greve, prorrogação e férias das assembléias, 
poderes ilimitados aos generais, regime dos conselhos de 
guerra). As excepcionais necessidades da defesa nacional lhes 
davam uma justificativa plausível. Após ter sido deflagrada 
a guerra, a vaga vermelha que partiu da Rússia avassalou a 
Europa; quase todos os Estados capitalistas - beligerantes, 
desta vez na guerra entre as classes - ameaçados pelo 1novi
mento operário, rasgaram como "farrapos de papel" os tex
tos, até bem pouco sagrados, das suas próprias legislações . . .  

Os Estados bálticos (Finlândia, Estônia, Li cuânia, 
Letônia, Polônia, Romênia e Iugoslávia), criaram logo con
tra a classe operária algumas leis apressadas que não esco11-
diam qual-quer l1 ipocrisia democrática. A Bulgária comple
ta os efeitos da sua acelerada legislação com certas violências 
extra legais. A Hungria, a Itália e a Espanha contentaram
se em abolir, no que respeita aos operários e camponeses, 
toda a legalidade. Mais culta e melhor organizada, a Ale
manha estabeleceu no seu território, sem recorrer a leis de 
exceção, um regime que nos propomos a designar como 
terrorismo judiciário e policial 1 7 . Os Estados Unidos apli
cam brutalmente as leis sobre o "sindicalis1no crimir1oso", 
a sabotagem e ... a espionagem. Milhares de operários fo
ram presos em virtude de uma lei de espionagem pro1nulga-

17  Uma circular do ministro Jarres i1npunl1a, em 1924, às autoridades locais 
que persegL1issem e prendessem rodos os operários revolucionários. Sabe
se que essa lei provocou a prisão de cerca de 7 mil comunistas. 
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da durante a guerra contra os alemães que viviarn na Amé-
rica. 

Restam na Europa apenas os países escandinavos, a In
glaterra, a França e alguns países pequenos onde o movi
mento operário goza ainda do beneplácito da legalidade 
democrática. E podemos afirmar, sem o menor receio de 
ser desmentidos pelos acor1tecimentos, que na primeira crise 
social realmente grave, esse benefício será pronta e 
vigorosamente retirado. Alguns sinais indicativos dessa ati
tude chamam a nossa atenção. Em novembro de 1 924, as 
eleições britânicas realizaram-se depois de uma carnpanha 
anticomunista em que uma falsa carta de Zir1oviev, que se 
pretendia ser dirigida ao Partido Comunista i11glês foi in
terceptada pela polícia, e ofereceu a argumentação essenci
al. Na França, foi colocada por diversas vezes a questão de 
dissolver a CGT. Se bem nos recordamos, essa dissolução 
teria mesmo sido formalmente decretada. No seu tempo, 
Briand recorreu, para esmagar a greve dos operários da es
trada-de-ferro, à intervenção e rnobilização ilegal dos pró
prios ferroviários. O clemencismo não pertence ai11da a um 
passado muito recuado e Poincaré demonstrou, quando da 
ocupação do Ruhr, uma veleidade muito clara de imitá-lo. 

Ora, para um partido revolucionário, deixar-se SL1rpre
ender ao ser posto fora da lei, é desaparecer. Em contra
partida, estar preparado para a clandestinidade, é ter a cer
teza de sobreviver a todas as medidas de repressão. Três exem
plos elucidativos, oferecidos pela História mais recente, ilus
tram bem essa verdade: 

1 - Um grande partido comunista se deixa surpreender 
por ser colocado fora da lei: o Partido Comunista da Iugos
lávia, partido de massas, contando em 1 920 com mais de 
120 mil membros e 60 depL1tados na Skouptchina, é dissol-

256 

vido e1n 1921 pela aplicação da lei sobre a Defesa do Esta
do. A sua derrota é imediata, rápida e completa. Desapare
ce da cena política 1 8.

2 - Um partido político não foi inteiramente SL1rpree11-
dido: o Partido Co1nunista Italiano era, antes da chegada 
de ML1ssolini ao poder, obrigado pela perseguição fascista a 
urna existência rnais do que semiclandestina. Urna repres
são tremenda - 4 mil prisões de operários na primeira se
mana de fevereiro de 1 923 - não consegue, em nenhum 
momento, esmagar o PC italiano que, pelo contrário, se 
fortificou e consolidot1, passando de 1 O mil membros em 
1 923 para perto de 30 mil membros no começo de 1 925. 

3 - Um grande partido cornunista não foi em nada sur
preendido. Nos fins de 1 923, após a preparação revolucio
nária de outubro e a insurreição de HambL1rgo, o Partido 
ComL1nista alemão é dissolvido pelo general Von Seecl<t. 
Provido há muito tempo de boas organizações clandesti
nas, prossegue apesar de tudo a sua existência 11ormal. O 
governo insistiu com medidas cuja inépcia ficou evidente: 
o Partido Comunista alemão sai da clandestinidade com
seus militantes ainda mal preparados para recolher, nas elei
ções de 1 924, mais de três milhões e meio de votos.

3. Os limites da ação revolucionária legal.
A legalidade tem nas democracias capitalistas mais "avan

çadas" alguns limites que o proletariado 11ão pode respeitar 
sem se condenar à derrota. Não tolera a propaganda no exér
cito, qL1e é uma necessidade vital. Sem a participação pelo 
menos de uma parte do exército, não há revolL1ção vitoriosa. 

18  O Partido Co1nunisca Iugoslavo reorganizou-se 11a clandestinidade e con
ta hoje com diversos milhares de mi l itantes nas suas fileiras. 
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É esta a lei da História. Em todo o exército bL1rguês, o parti
do do proletariado deve fazer nascer e cultivar as tradições 
revolucionárias, ter organizações ramificadas, persistentes 110 
trabalho, mais vigilantes que o inimigo. A legalidade rnais 
democrática não toleraria nunca a existência de comitês de 
ação onde precisamente eles são 1nais necessários: estações 
de estradas-de-ferro, portos, arsenais, aeroportos. A legalida
de mais democrática não tolera a propaganda comunista nas 
colônias e a prova disso é a perseguição dos 1nilitantes I1i11dL1s 
e egípcios pelas autoridades inglesas e ta1nbém o regi1ne de 
batidas policiais instituído pelas aL1toridades francesas na 
Tunísia. Finalmente, isso eqüivale a dizer que os serviços de 
ligação internacional devem ser sempre subtraídos à curiosi
dade da SegL1rança Geral. 

Ningué1n apoiou com maior firmeza do qL1e Leni11, 110 
tempo da fundação do partido bolchevique russo e mais 
tarde na época da fundação dos partidos comur1istas eL1ro
peus, a necessidade da organização revolucionária clandes
tina. Ninguém combateu rnelhor o fetichismo da legalida
de. No II Congresso da social-de1nocracia russa (Bruxelas
Londres, 1 903), a divisão entre mencheviqL1es e bolchevi
ques demarcou-se precisarnente quanto à questão da 
organização clandesti11a. A discussão do parágrafo 1 ° dos 
estatutos deu lL1gar a isso: L. Martov, qLre durante vinte anos 
iria ser o líder do menchevismo, queria atribuir a qualidade 
de membro do partido a todo aquele qL1e prestasse serviços 
ao partido (sob o controle do partido), ou seja, na realic.{a
de a todos os simpatizantes, em número elevado, sobretu
do nos meios intelectuais, que se esforçassem por não com
prometer e colaborar na atividade clandestina. Le11in de
fendeu de modo intransigente que era necessário, para per
tencer ao partido, "participar no trabalho de urn de seL1s 
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organismos (clandestinos) ". Esta discussão parecia inL1til, 
mas Lenin tinha toda razão. Não se pode ser revolL1cioná
rio apenas em parte e o partido da revolução deve utilizar 
decerto, todos os auxílios e não pode além disso contentar
se, por parte de seus membros, co·m Lima vaga simpatia, dis
creta, verbal e inativa. Aqueles qL1e não co11se11tem em se 
arriscar e abdicar pela classe operária de uma situação 111a
terial privilegiada não devem poder exercer Lima inflt1ência 
marcante em seL1 meio. A atitude perar1te a clandestinidade 
foi para Lenin a pedra de toque que serviu para distinguir 
os verdadeiros revolL1cionários dos outros 1 9.

4. Policiais secretos.
Outro fator deve ser levado em conta: a existência de 

policiais secretos, extra-legais, suscetíveis de fornecer à bt1r
guesia excelentes trunfos a seL1 favor. 

Durante o conflito mundial, os serviços de informação 
da Action .fançaise tornaram-se, com notável êxito, os por
ta-vozes dos conselhos de guerra de Cleme11ceau. Sabemos 
qL1e Marius Plateau esteve à frente da polícia privada da 
Action Française. Sabemos também qL1e urn tal Jean Maxe, 
coordenador e agitador ir1tempestivo dos Cahiers de 
l'Antifrance, dedicoL1-se à espionagern dos movimentos de 
vanguarda20 . É mL1ito provável qLre as for111ações reacioná
rias, inspiradas no exemplo do fascio italiano, possuarn to
das elas serviços de espionagem e de polícia. 

!9 Ver acerca deste assunto o livro Q1te Fazer?, de Lenin.
20 Jear1 Maxe foi identificado pela revista Les Hitmbles: trata-se de Jean Didier,

qt1e vive em Paris. Para dizer a verdade, as st1as laboriosas compilações 
acerca do "cornplô" clarcisca-judaico-gerrna110-bolcheviqt1e (uf) derivan1 
mais da literatura dos semi-loucos do qt1e de urn sério traball10 policial. 
Mas a burguesia francesa, apesar de tudo, aprecia-as 1nuico. 
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Na Alemanha, as forças vitais da reação se concentra1n, 
depois do desar1namento oficial do país, nas organizações 
rnais do que semi-secretas. A reação compreendeu que mes
mo nos partidos apoiados pelo Estado, a clandestinidade é 
um recurso precioso. Contra o proletariado, é evidente qL1e 
todas essas organizações assumen1 1nais ou menos fL1nções 
de polícia secreta. 

Na Itália, o partido fascista, dispondo da polícia do Es
tado, não se contenta com isso. Tem serviços próprios de 
espio11age1n e de contra-espionagem, conseguiu em todos 
os pontos colocar seus informantes, seus agentes secretos, 
seus agentes delatores, os seus "infiltrados". E foi essa máfia,
ao mes1no tempo policial e terrorista, que ''eliminoL1" 
Matteoti e depois muitos outros . . .  

Nos Estados Unidos, a participação dos policiais secre
tos nos conflitos entre o capital e o trabalho se revestiu de 
uma tremenda amplitude. As agências de famosos detetives 
particulares fornecem à vontade aos capitalistas, espiões dis
cretos, delatores experimentados, bons atiradores, policiais, 
inspetores e também algL1ns "militantes das trade unions",
facilmente corro1npidos. As firmas Pinkerton, Burns e 
Thiele têm 100 escritórios e perto de 1 O mil sucursais, onde 
empregam, ao que se diz, cerca de 1 3 5  mil pessoas. A sua 
receita anL1al ascende a 65 milhões de dólares. Estabelece
ram uma rede de espionagem industrial, a espionagem na 
fábrica, 11a oficina, no escritório, em toda parte onde traba
lham assalariados. Criaram o tipo do operário-espião2 1  

21  Ver S. Howard e Robert W. Dunn, " The Laboitr Spy" (O Espião O l1erá
rio), in The New Republic, Nova I0rqL1e, e o romance de Upton Sinclair, 
1 000/o. 
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Um sistema semelhante, de11unciado por Upto11 Si11clair, 
funciona nas universidades e nas escolas da grande demo
cracia cantada por Walt Whitman ... 

5. Conclusões. 

Em resu1no: o estudo do mecanismo da Okhrana ensi
nou-11os que o objetivo imediato da polícia é muito mais
conhecer do que reprimir. Conhecer para reprimir na hora
certa, na medida necessária ou até de forma total. Pera11te
este adversário sagaz, poderoso e dissimulado, um partido
operário desprovido de organização clandestina, um parti
do que não esconda 11ada, faz com que um ho1nem desar
mado, sem defesa, esteja, sempre ao alcance da por1ta da
espi11garda de um atirador bem escondido. Os aspectos 1nais
sérios da tarefa revolucionária não se acomoda1n 11u1na casa
de vidro. O partido da revolução deve organizar-se de rna
neira a subtrair-se o mais possível à vigilância do ini111igo, de 
maneira a evitar perder os seus elementos mais importan
tes, de rna11eira a não estar à 1nercê, nos países ai11da demo
cráticos, de um golpe de direita por parte da burguesia ou 
de Lima declaração de guerra22 , de maneira a incutir, en1
todos os camaradas, hábitos de acordo com as próprias ne
cessidades. 

22 Alérn disso, nos grandes países capital istas, roda a guerra tenderá cada ,,ez 
1nais a se desdobrar, 110 interior, nL1ma guerra de classes. A mobil ização 
industrial e a entrada do país inteiro ern estado de guerra necessitarn que 
antes seja esmagado o movirnenco operário revolucionário. Estou in teres
sa(10 ern demonstrar, nL1rna série de artigos consagrados à guerra, que a 
mobil izarão será o estrangulamento, cão súbito quanto l1ossível, do prole
tariado organizado. Apenas suportarão esse golpe as organ izações, parti
dos, si 11dicatos e grupos que para isso se rnoscrem preparados. Mas seria 
1nL1ito i1nportar1 te exarninar a fundo esse problema. 
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Terceira Parte 

CONSELHOS AO M ILITANT E 

Os grandes bolcheviques rt1ssos qualificam-se facilrnen
te como "revolucionários profissionais". Para todos os ver
dadeiros militantes da transfor1nação social esta designa
ção está absolutamente correta. Exclui da atividade revo
lt1cionária o diletantismo, o amadorismo, o si1nples es
porte; esta atitude situa irrevogavelmente o militante 110 
mundo do trabalho, onde não se coloca a questão das "ati
tudes", nem do emprego mais ou me11os interessa11te dos 
lazeres, nem da atitude moral e espiritt1al de professar cer
tas opiniões "avançadas". O ofício ( ot1 a profissão) preen
che a maior parte da existência daqueles que trabalham e 
sabem que é o trabalho uma coisa séria da qt1al depende o 
pão cotidiano. Sabem també1n, mais ou menos conscien
temente, que toda a vida social e todo o futuro dos 110-
mens depende disso. 

O ofício de revolucionário exige uma longa apre11diza
gem, alguns conhecimentos puramente técnicos, o amor 
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pela tarefa e a compreensão pela causa, set1s fins e set1s meios. 
Como acontece na maioria dos casos em que se sobrepõe 
ao exercício - para viver - de ot1tro ofício, é ele quem pre
enche a vida; o outro não passa de simples acessório. A Re
volução Russa pôde triunfar porque vinte e cinco anos de 
ação política permitiram que se formassem fortes eqt1ipes 
de revolucionários profissionais, preparados para o cum
primento de uma obra quase sobre-ht1mana. 

Esta experiência e esta verdade deveria1n estar se1npre 
prese11tes no espírito de todo revolucionário digno desse 
nome. Na atual complexidade da guerra de classes, é preci
so, para formar um militante, alguns anos de esforço, de 
provas, de estudos, de preparação consciente. Todo operá
rio animado pelo desejo de não ser entre a massa um cida
dão insignificante, mas que deseja servir à sua classe e levar 
t1ma vida de profunda participação na luta pela transfor
mação social, deveria se esforçar por ser - na medida do 
possível - também um revolucionário profissional . . .  No tra
balho do partido, do sindicato ou do grupo deveria sobre
tudo (e é isso que mais nos interessa hoje) se revelar caute
loso em relação à vigilância policial, mesmo invisível, mes
mo i11ofensiva, como parece ser nos períodos de cal1naria, 
para poder iludi-la. 

As poucas recomendações a seguir podem ajt1dar neste 
sentido. Não constitue1n um código completo da clar1des
tinidade, nem mesmo da discrição revolt1cionária. Não se 
e11contrará aqui nenhuma receita sensacio11al. Trata-se de 
regras elementares que o bom-senso bastaria para st1gerir. 
Mas, muitas experiências têm demonstrado, infelizn1ente, 
que 11ão é inútil enumerá-las. 

A imprudência dos revolucionários sempre foi o 1nelhor 
at1xiliar da polícia. 

263 



I .A perseguição. 

A persegL1ição, base de qualquer forma de vigilâ11cia, é 
quase sempre fácil de despistar. Qualquer milita11te deveria se 
considerar permanentemente perseguido e nunca deveria 
deixar de tomar as precauções desejadas para impedir a perse
guição. Nas grandes cidades, em que a circulação é inte11sa, em 
que os meios de transporte são variados, o êxito das persegL1i
ções deve-se exclusivamente à negligência dos camaradas. 

As regras mais si1nples são estas: 11ão seguir direta1ner1te 
para onde se quer ir; fazer um desvio por uma rua pouco fre
qüentada, para se assegurar de que não se está sendo seguido; 
na dúvida, ava.r1çar com cuidado; em caso de persegL1ição, L1sar 
qualquer meio de transporte e mudar de trajetória. 

É bastante difícil conseguir "despistar" os perseguidores 
numa cidade pequena, mas a sua vigilância perde, ao se tor
nar ostensiva, uma grande parte do seu valor. 

Deve-se desconfiar sempre da imagem preconcebida do
"agente disfarçado de burguês". Ele tem muitas vezes Lima 
fisionomia bastante característica, mas os bons persegL1ido
res sabem se adaptar à variedade de suas tarefas. O pedestre 
mais banal, o operário, o motorista, o barbeiro 0L1 o solda
do podem ser agentes da polícia. Deve-se prever também a 
utilização de mulheres, de jovens e de crianças nas perse
guições. Conhece1nos uma circular da polícia qL1e reco1nen
da a utilização de estL1da11tes em missões que os agentes 
não conseguiriarn cumprir passando desapercebidos. 

Mas, deve1nos nos precaver também da incômoda 1na
nia de ver em qualquer pedestre um espião. 

2.A correspondência e as notas.

Escrever o menos possível; não escrever é mell1or. Não 
fazer nenl1u1n apontamento sobre assuntos delicados. Às ve-
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zes é melhor esquecer determinadas coisas do que tê-las a110-
tadas ... Nesse sentido, deve-se fazer um esforço para decorar 
endereços, principalmente o número das residências. 

O BLOCO DE ANOTAÇÕES. 
Se houver necessidade, deve-se anotar as coisas de for

ma ininteligível para qualquer pessoa. Inventar abreviatL1-
ras, inversões ou intervenções de cifras (24 ern lL1gar de 42, 
1 significando g, g significando 1 etc.). Dar por iniciativa 
própria nomes às ruas, às praças etc.; diminL1ir as possibili
dades de erro, usando associações de idéias (a rua Lenoir 
tornar-se-á Le Negre etc. ) .  

AS CARTAS. 
Na correspondência, lembrar sempre dos serviços de vi

gilância. Dizer o mínimo, esforçando-se para ser compre
endido apenas pelo destinatário. Não colocar o 11ome de 
terceiros a não ser que seja imprescindível. 

E, sendo necessário referir-se a terceiros, utilizar L11n no1ne 
próprio que esconda mais do que t1m codinome e Ltma i11icial, 
sobretudo convencional, mais do que um nome próprio. 

Variar as desig11ações convencionais. Desconfiar de to
das as indicações precísas (local, trabalho, data, caráter etc.). 

Saber recorrer, rnesmo sem prévia intenção, a estratage
mas que devem ser sempre muito simples e banalizar a i11-
formação. Não dizer nunca: "o ca1narada Pedro foi preso", 
mas si1n "o tio Pedro caiu bruscarnente doente" .. . 

Receber a correspondência sempre na casa de 0L1tras 
pessoas. 

Lacrar bem as cartas. Não considerar os sinetes de lacre 
como uma garantia absoluta; faça-os muito pequenos por
que os grandes são fáceis de leva11tar. 
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Un1 bom processo consiste em colar a carta r1as costas 
do envelope e cobrir a área com um lacre de cera. 

Nunca esquecer da seguinte regra: "Dá-me três linhas 
da escrita de um homem e farei com ql1e ele seja preso" -
esta é uma expressão fa1niliar a todos os policiais. 

3.A conduta geral. 

- Desconfiar sempre dos telefones, não existe nada 1nais
fácil do que vigiá-los. 

A conversação telefônica em aparelhos públicos (cafés, 
cabines al1tomáticas, estações) apresenta menos inconveni
entes. 

Não marcar qualqlter encontro pelo telefone a não ser 
• • em termos convenc1ona1s. 

- Conhecer bem os locais. Estudá-los como reql1isito
para realizar um plano. Fixar bem na memória as casas, as 
passagens, os lugares públicos (estações, museus, cafés, ar
mazéns grandes) que ter1ham diversas saídas. 

- N Ltm local público, 11uma estrada-de-ferro, 11L11n en
contro, ter sempre em conta as possibilidades de observa
ção e até de iluminação. Esforçar-se por ver se1n ser visto. É 
aconselhável sentar-se sempre contra a luz. Assim se ,,ê 
mell1or e se é menos visto. Não é aconselhável expor-se junto 
a janelas. 

4. Entre camaradas.

Em princípio, na ação clandestina, deve-se compreen
der que L11n 1nilitante não deve saber o que irá fazer; 1nl1itas 
vezes é perigoso informá-lo antecipadame11te sobre o qL1e 
irá fazer. 

Quanto menos um trabalho é conl1ecido, 1nais segl1ran
ça e possibilidades de êxito oferece. 
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Desconfiar se1npre daquele que se mostra inclinado a 
fazer confidências, a ouvir confidências. Saber ficar calado
é um dever para com o partido, para co1n a revolução. Deve
se saber ignorar voluntariamente o qL1e não se deve saber. 

,,, E sempre um erro, e um erro grave, confiar ao amigo 
mais íntimo, à companheira, ao camarat-la mais segL1ro, 
qualqL1er segredo do partido, que não é indispensável co-
nhecer. As vezes, trata-se mesmo de u1n erro para corn eles, 
porque só se é responsável por aquilo que se sabe e essa 
responsabilidade pode ser pesada. 

Não se deve ficar chocado e muito me11os vexado com o 
silêncio de um camarada. Não é sinal de falta de confiança, 
mas sim de estima fraternal e da co11sciência - que deve ser 
comum - do dever revolucionário. 

5. Em caso de prisão.

Deve-se manter sempre o sangue frio e r1ão se deix;::1r 
intimidar OLl provocar. Não responder a nenhum interro- -
gatório sem estar assistido por um advogado e, ar1 tes de 
falar com ele, pensar que ele deverá ser, na medida do pos
sível, um camarada do partido. Na falta de L1m advogado, 
pensar maduramente em tudo que se vai dizer. Todos os 
jornais revolucionários rL1ssos faziam, e1n outras épocas, em 
letras grandes, esta recomendação invariável: "Camarada, 
não faça declarações! Não diga nada!" 

Em princípio, não dizer nada.
Dar explicações é perigoso, pois se está nas mãos de profis

sionais hábeis, que sabem tirar partido de qL1alqL1er palavra. 
Qualquer "explicação" lhes fornece uma rica docu1nentação. 

Mentir é extremamente perigoso por ql1e é mL1ito difícil 
agüentar esse processo sem desvios aparentes. É quase im
possível improvisar uma mentira. 
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Não tentar brincar de modo ne11hum. A desproporção 
de forças é muito grande. 

Os mais experientes escrevem nas paredes das prisões 
esta recomendação enérgica, da qt1al o revolucionário pode 

• • t1rar proveito: 
''Nunca confesses nada!" 
Quando se nega alguma coisa, deve se 11egar com toda a 

firmeza possível. 
Deve-se ter em conta qt1e o adversário é capaz de tt1do23 . 

Não se deixe st1rpreender e ne1n desorientar com a habitt1al 
c. - "N , b d d " ar1rmaçao: os sa · emos e tu o . 

,, Isso nt1nca é verdade. E t1ma arma utilizada por todas as 
polícias e por todos os magistrados instrutores em relação a 
todos os culpados. 

Não devemos nos deixar intimidar também pela eterna 
ameaça: " Isso vai ll1e custar caro!" 

As confissões, as explicações desencontradas, cair e1n 
certas armadilhas, os mome11tos de pânico, podern com 
certeza ct1star caro. No entanto, qualquer que seja a sittta
ção de u1n acusado, uma defesa firme e corajosa, feita de 
grandes silêncios e com certas 11egativas e afir1nações cate
góricas, só podem mell1orar a sitt1ação. 

Não recear nada. Mais um argt1mento clássico é: "Sabe
mos de tudo por fulano, que é seu camarada". 

23 Quando Egor Sazanov lançou a bomba sob a carruage1n de Von Plevhe 
(PetersbL1rgo, 1905), o 1ninistro foi morto e o terrorista gravemente feri
do. Levado ao hospital, o ferido foi rodeado por espiões sagazes que ti
nl1a1n ordem de estenografar rodas as palavras que pro11unciasse no seu 
delírio. Logo que Saza11ov retornou a consciência, foi aspera1nente inter
rogado. Escreveu da prisão aos seus camaradas: "Lembrem-se qLte o ini
migo é infinitamente vil!" A Okhrana levou a impudência até o ponto de 
n1andar falsos advogados para ju11to dos culpados. 
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Não acreditar nisso mesmo que se tente provar. Por meio 
de sinais fornecidos habilmente, pode-se permitir que o 
inimigo finja ter t1m conhecimento profundo das coisas. E 
se esse camarada, disse mesmo tudo, isso será apenas mais 
uma razão para mantermos nossa atitude de calar. 

Não conhecer ou conhecer apenas na medida do possí
vel, aqueles sobre os qt1ais se é interrogado. Nas confro11ta
ções, manter todo o sangue frio. Não manifestar espanto e 
principalmente nesse momento, não dizer nada.

Nunca se deve assinar qualquer docurnento sem o ter 
lido atentamente e compreendido bem o que nele se diz. 
Diante da menor dúvida, deve-se recusar assiná-lo. 

Se a acusação se baseia em um fato, o qt1e é freqi.iente, 
não se rnostrar indignado. Deixar que ela se revele para en
tão poder reduzi-la a nada. Mas não fazer isso sem a ajuda 
de Llm advogado, que deve ser sempre um camarada. 

6. Perante os policiais e os juízes.
Não ceder à tendência incutida pela educação idealista 

burguesa de estabelecer ou restabelecer "a verdade". 
Não existe no meio social qualquer verdade comttm às 

classes exploradoras e às classes exploradas. 
Não há nenhuma verdade - nem pequena, nem grande 

impessoal, suprema, que se sobreponha à luta de classes. 
Para a classe dominante, a Verdade é o seu Direito. O 

seu direito de explorar, espoliar, legislar, liquidar aqueles 
que querem um futt1ro melhor, fustigar sem piedade os 
porta-vozes da consciência de classe do proletariado. De
signa como verdade a mentira útil. Verdade científica, di
zem os seus sociólogos, é a eternidade da propriedade pri
vada (abolida pelos Soviets). Verdade legal é esta mentira 
revoltante: a igualdade dos pobres e dos ricos perante a lei. 
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Verdade oficial, a imparcialidade da Justiça, arma de Ltma 
classe contra as outras. 

E a sua verdade não é a nossa. 
Aos juízes da classe burguesa, o militante 11ão deve pres

tar contas de seus atos, não deve ter nenht1m respeito por 
uma "pretensa" verdade. A obrigação leva-o diante deles. 
Sofre a violê11cia, mas a SLta única preocupação deve ser, 
ainda neste mo1nento, servir a classe operária. Por ela pode 
falar, fazendo do banco dos rét1s uma tribuna e do act1sado 
um acL1sador. Por ela deve saber calar-se ou se defe11der com 
empenho, de maneira a reconquistar com sua liberdade, 
SLtas possibilidades de ação. 

A verdade só é devida aos nossos irmãos e camaradas, à 
nossa classe, ao nosso partido. 

Diante dos policiais e dos juízes, nLtnca nos deve1nos 
esquecer de que eles são os lacaios dos ricos, sujeitos às 1nais 
vis necessidades; qt1e, se são os mais fortes, somos nós c.1L1e, 
sen1 apelo, temos razão contra eles; qL1e defendem servil
mente uma ordem i11íqt1a e malfazeja, conde11ada pelo pró
prio dese11volvimento da História; enquanto nós trabalha
mos pela única grande caL1sa deste tempo: a transformação 
do mu11do e a libertação do trabalho. 

7.A astúcia. 

A aplicação destas poucas regras exige uma qualidade 
qt1e todo militante deveria esforçar-se por ct1ltivar: a as-

, . tuc1a. 
Um camarada entra numa casa vigiada, num apartamen

to situado nu1n quarto andar. Mal começou a subir as esca
das, nota que três cavalheiros de aspecto st1speito o segt1e1n. 
Eles vão para o mes1no lugar. No segt1ndo andar, o ca1nara
da deté1n-se, toca a can1painha de um consultório médico 
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e pergunta quais são as horas de consulta. Os espiões pas
sam por ele. 

Perseguido numa rt1a de Petrogrado, prestes a mergu
lhar no meio da multidão, um revolt1cionário para subita
mente à entrada de uma porta brandindo 110 ar um objeto 
negro: "Coloca a bomba!", grita ele. Os persegt1idores fa
zem um movimento de rect10. O persegLtido desaparece pelo 
corredor: a casa tem duas saídas, ele vigia. A bomba não era 
mais do que o boné escuro enrolado e agitado no ar! 

Num país em qt1e toda a literatL1ra comunista está proi
bida, um livreiro introduz, em vários pacotes, as memórias 
de John Rocl<efeller: Como me tornei milionário. A partir 
da quarta página, verifica-se qt1e o texto é de Lenin - No
caminho da insurreição. 

8. Uma última recomendação.
Deve-se evitar a 1nania de conspiração, dos ares impor

tantes e misteriosos, da dramatização das coisas simples, das 
atitudes "conspirativas". A 1naior virtude que um revolt1cio
nário pode ter é a simplicidade, o desdé1n por qualquer 
atitude menos "revolucionária" - e, sobretudo, conspir�1tiva. 
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Quarta Parte 

,., 

O PROBLEMA DA REPRESSAO REVOLUCIONARIA 

1 .  Metralhadora - máquina de escrever ou ... ? 

- Que pensa da metralhadora? Não lhe agradaria mais
qL1e uma máquina de escrever ou uma máquina fotográfica? 

Certas pessoas honestas, entendidas em sociologia, co
locam muitas vezes, a propósito das realidades da revolu
ção, algumas questões deste . . .  calibre. 

Reprovam sempre, com lirismo, qualquer forma de vio
lência, qualquer ditadura, acreditando apenas, para levar a 
bom termo certas opressões, formas de miséria, de prosti
tuição e de guerra, na intervenção, sobretudo literária, do 
Espírito. Gozando na verdade de um apreciável conforto, 
situam-se altivamente ''acima da confL1são social". NatL1ral
mente, preferem as máquinas de escrever às metralhadoras. 

Outras pessoas, sem repudiarem a violência, repudia1n 
formalmente a ditadura. A revolução surge para elas como 
uma libertação miraculosa. Sonham com uma hL1manidade 
onde a quebra das ví11culos seria rápida, pacífica e boa. So-
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nham sempre, apesar da História, da verossimilhança, do sen
so comum e dos seL1s próprios atos, com uma revolução to
tal, não só idílica, claro, mas curta, decisiva, definitiva, que 
traga consigo dias radiosos. ''Fresca e jovem", gostaria de 
chamá-la, de tal modo esta concepção da luta final se asse
melha no fundo ao mito oficial da "última guerra", imagina
do em 19 14  pelas burguesias aliadas. Nada de épocas de tran
sição, nada de ditadura do proletariado ("Contra todas as 
ditaduras!"), nada de repressão após a vitória dos trabalha
dores, 11ada de tribunais revolucionários, nada de Tcheka -
sobretudo, ó deuses, nada de Tcheka/ - nada de prisões. A 
penetração ao mesmo nível na livre cidade comunista, a cl1e
gada logo após a borrasca às ilhas da Fortuna. À metralhado
ra, esses revolucionários - nossos irmãos libertários - prefe
rem as grinaldas de rosas, de rosas vermelhas. 

Há outras pessoas que defendem que é preciso deixar 
por agora o monopólio do uso das metralhadoras às classes 
dominantes e te11tar levá-las suavemente, pela persuasão, a 
renunciarem a esse uso . . .  Esperando sempre, esses 
reformadores fazem esforços terríveis para obter em confe
rências internacionais a regulamentação do tiro ultra-rápi
do . . .  Divide1n-se, em duas categorias: aqueles que preferem 
sinceramente à metralhadora, o tapete verde e aqL1eles que, 
práticos e desprovidos de ilusões, preferem in petto gases 
asfixiantes. 

Na realidade, 11inguém revela uma predileção especial 
pela metralhadora exceto o fabricante de armas e munições. 
Mas a metralhadora existe, é uma realidade. A ordem de 
rnobilização é dada e tem de se escolher logo entre a si1nbó
lica máquina de matar e servir-lhe de alvo. Mas nós preco
nizamos aos trabalhadores uma terceira solução: agarrar a 
arma de morte e voltá-la contra aqueles que a fizera1n. Os 
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bolcheviques russos diziam desde 1915 :  "Transformar a 
guerra imperialista em guerra civil". 

Tudo o que acabamos de dizer acerca da metralhadora 
se aplica ao Estado e ao seu aparelho de repressão: prisões, 
tribunais, polícia, serviços de Segurança. A Revolução não 
escolhe armas. Traz para a arena ensangüentada as armas 
que a História forjou, aquelas que acabam de cair das mãos 
de uma classe dirigente vencida. Ontem, para reprimir os 
explorados, a burguesia necessitava de um forte aparelho 
repressivo; hoje, os proletários e os camponeses também 
precisam de um forte aparelho de repressão para destruir a 
resistência final dos exploradores expropriados, para os irn
pedir de recuperar o poder, para os obrigar à abdicação per
manente dos seus privilégios. A metralhadora não desapa
rece, mas muda de mãos. Preferir o arado não é decente . . .  

Mas devemos sempre desconfiar das metáforas e das 
analogias simplistas do tipo: não cabe à metralhadora mo
dificar seja lá o que for, qualquer que seja o uso que dela se 
faça. Quer se guarde num museu, corn uma etiqueta muito 
bonita, quer se empregue, de modo inofensivo, em exercí
cios de escola, quer sirva nas mãos de um agricultor para 
matar outros trabalhadores, seus irmãos, qt1er se instale à 
entrada de um palácio expropriado - a metrall1adora man
tém o respeito de uma contra-revolução, sem ela não se 
consegue modificar nada ... 

Em contrapartida, uma instituição se modifica segundo 
os hornens e, mais ainda, segundo as classes que a servem. 
O exército da monarquia feudal, antes da Revolução Fran
cesa de 1789- 1793, um pequeno exército profissional, for
mado por mercenários comprados e pobres-diabos recruta
dos à força, comandados por nobres, não se assemelha muito 
ao exército que aparece depois, na revolução burguesa, uma 
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nação armada, respondendo espontaneamente ao apelo da 
"pátria em perigo", comandada por antigos sargentos e con
vencionais. Era tão profunda a diferença entre o exército 
do antigo regime russo imperial, que o grão-duque Nicolau 
condt1ziu à derrota, com uma casta de oficiais e numa mis
são duramente imposta, e o Exército Vermelho, organizado 
pelo Partido Comunista, por esse grande homem que é 
Trotski, com os seus comissários operários, os seus serviços 
de propaganda, as suas constantes chamadas à consciência 
de classe do soldado, as suas vitórias épicas ... 

Mais profunda ainda é a diferença entre o Estado bur
gt1ês destrt1ído - de cima a baixo - pela Revolução russa de 
outubro de 1917, e o Estado proletário construído sobre os 
seus escombros. Falamos aqui do problema da repressão e 
pudemos ver que a analogia entre o aparelho de repressão 
do Estado burguês e o do Estado proletário é muito mais 
aparente do que real. 

2.A experiência de duas revoluções. 

Em meados de novembro de 1917, os Soviets, deten
tores exclusivos do poder desde há poucos dias, tendo con
seguido sobre a Rússia uma completa vitória insurrecional, 
viam surgir os tempos de dificuldades. Continuar a revo-
1 ução iria ser cem veze� mais difícil do que tinha sido fazê
la e tomar o poder. Nas grandes cidades não havia um 
serviço público, um posto de administração que funcio
nasse. A greve dos técnicos ameaçava as popt1lações mais 
densas com calamidades sem nome. A ágt1a, a eletricida
de, os gêneros alimentícios podiam faltar dentro de três 
dias; os serviços de limpeza não funcionavam e bastava 
esperar as doenças e epidemias que viriam; os transportes 
eram mais que precários; o abastecimento muito proble-
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mático. Os primeiros comissários do povo que tomaram 
conta dos ministérios, encontrariam gabinetes vazios, sem 
ninguém, armários fechados, onde alguns elementos hos
tis esperavam que os novos senhores quebrassem as gave
tas vazias das secretárias. 

Esta sabotagem da burocracia e dos técnicos, organiza
da pelos capitalistas (os funcionários grevistas recebiam sub
sídios de t1m Comitê de Patrões) durou algumas semanas 
em crise agt1da e alguns meses, talvez mesmo alguns anos, 
sob formas mais atent1adas. A gt1erra civil, contt1do, apare
cia com le11tidão. A revolução vitoriosa, inclinada a não fa
zer correr sangue, testemunhava sobretudo para com set1s 
inimigos uma indulgência perigosa. Libertados sob palavra 
(foi esse o caso do general Krasnov) ou ig11orados, os oficiais 
monarquistas juntavam-se no sul, formavam os primeiros 
núcleos dos exércitos de Kornilov, Alexeiev, Krasnov, 
Denikin, Wrangel. A magnanimidade da jovem República 
dos Soviets ia lhe custar, durante alguns anos, rios de san
gue. Os historiadores haverão de perguntar um dia - e os 
teóricos comunistas fariam bem, sem dúvida, se se anteci
passem ao trabalho dos historiadores - se a Rússia verme
lha não foi, com grande rigor em princípio, uma ditadura 
que não se esforçou sempre por reduzir à impotência as 
classes inimigas, mesmo quando estas pareciam passivas, se 
a Rússia vermelha não teria sido assim poupada de sofrer 
uma parte dos horrores da guerra civil e do duplo terror 
branco e vermelho. Foi este, parece, o pensamento de Lenin, 
que se esforçou por combater as hesitações e as atitudes mais 
receosas quanto à repressão e outros aspectos. Foi essa a 
concepção lançada por Trotski, definida em certas ordens 
draconianas ao Exército Vermelho e no seu livro Terrorismo
e Comunismo. Foi essa a de Robespierre, ao dizer à Con-
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venção, em 1 6  de janeiro de  I 792: ''A clemência que 
compactua com uma tirania é sempre bárbara". 

A conclusão teórica que se extrai da experiência russa é 
que t1ma revolt1ção não deve ser, no seu início, nem cle
mente nem indulgente, mas bem dura. Na luta de classes, é 
preciso que nos mostremos fortes, é preciso conseguir vitó
rias decisivas, para não ter que reconquistar sem cessar o 
mesmo terreno, sempre com novos sacrifícios. 

Entre outubro e dezembro de 1 9 17, a jt1stiça revolt1cio
nária procedeu apenas a 22 exect1ções capitais, na sua maio
ria de criminosos. A Comissão extraordinária para a repressão
da contra-revolução e da especulação, por abreviatura Tcheka,
foi criada no dia 7 de dezembro, em face das manobras cada 
vez mais ousadas do inimigo interno. Qual é nesse instante a 
si tt1ação? Em traços largos é esta: as em baixadas e as missões 
militares dos Aliados são focos de conspiração permanente. 
Os contra-revolucionários de qualquer matiz encontram lá 
encorajamentos, ajuda e armas, enfim, t1ma direção política. 
Os industriais controlados pelos operáiios, ou expropriados 
das suas empresas, sabotam a produção com ajuda dos técni
cos. Tudo o que pode ser roubado ou tudo que se pode es
conder, é realmente roubado ou escondido, desde que se tra
te de ferramentas, matérias-primas, artigos armazenados, se
gredos de trabalho etc. Os sindicatos dos transportes e da 
cooperação, dirigidos por mencheviques, aumentam com a 
sua resistência as dificuldades do abastecimento. A espect1la
ção agrava a pobreza, a agiotagem agrava a inflação. Os cade
tes (democratas constitucionais) burgueses conspiram; os 
socialistas-populistas conspiram; os social-democratas cons
piram; os anarqt1istas conspiram; os intelectuais conspiram; 
os oficiais conspiram; cada cidade tem os seus estados-maio
res secretos, os seus governos provisórios, acompanhados de 
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prefeitos e traidores prontos a sair da sombra depois do gol
pe de força iminente. Os partidários mostram-se receosos. 
Na frente checoslovaca, o comandante-chefe do Exército 
Vermelho, Muraviev, traiu, quis passar para o lado do inimi
go. Os socialistas revolucionários preparam o assassínio de 
Lenin e de Trotski. Uritski e Volodarski são mortos em 
Petrogrado. Nakhimsov foi morto em Iaroslavi. Ocorre o le
vantamento dos cl1ecoslovacos; há levantamentos em 
Iaroslavi, Ribinsk, Murom, Kazan. Verifica-se um "complô" 
por parte da União Pela Pátria e Pela Liberdade, há "complôs" 
dos socialistas-revolucionários de direita, dá-se o golpe de 
força dos socialistas revolucionários de esqt1erda, registra-se 
o caso Lol<liart ( este cônsul geral da Grã-Bretanha tem me
nos sorte do que Nulens). Os "complôs" vão se verificar dt1-
rante anos; é o trabalho de "formiga" no interior harmoni
zando-se com a ofensiva no exterior dos exércitos brancos e
da intervenção estrangeira. Haverá ainda o caso do Centro
T ático ern Moscou, as manobras do inglês Paul Dux e o caso
Tagantsev em Petrogrado; o atentado de Leontievski em
Moscot1 (caso dos "anarquistas clandestinos"); as traições do
forte de I(rasnaia-Gorki e do regimento de Semenovsl<i24 

; a
contra-revolt1ção econômica e a especulação. Durante vários
anos, os diretores das empresas nacionalizadas permanecerão
na verdade a serviço dos capitalistas expropriados, dando
lhes informações, executando suas ordens, sabotando a pro
dução segundo os seus interesses. Haverá sempre abusos e
excessos de toda natureza, a infiltração no partido dirigente
dos pescadores de águas turvas, as faltas de uns e a corrupção
de outros; haverá o individualismo peqt1er10-burguês que

24 Já relatei estes episódios r10 livro Durante a gr.,erra civil, Librairie dL1 Travai!.
Paris - 1 92 1 .
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rnergulha em lutas caóticas. Não há qualquer problema de 
repressão. A Tcheka não é menos indispensável que o Exérci
to Vermelho e que o Comissariado do Abastecimento. 

Cento e vinte anos antes, a Revolução Francesa encon
trou situações idênticas, reagiu quase que da mesma forma. 
Os revolucionários de 1793 tiveram o Comitê de Salvação 
Pública, o Tribunal Revolucionário, Fouquier-Tinville, a 
guilhotina. Não podemos nunca esquecer de "Jourdan cor
ta-cabeças" e Carrier de Nantes. 

Os dias de setembro, a proscrição dos emigrados, a lei 
dos suspeitos, a caça aos padres refratários, o despovoamento 

� 
. 

da Vendéia, a destruição de Lyon. "E preciso matar todos 
os inimigos internos para se triunfar sobre os inimigos ex
ternos", dizia simplesmente Danton, na Convenção. Dian
te do tribunal revolucionário, como acusado, ele, o "minis
tro da revolução", dos massacres de setembro, acusado de 
qt1erer a clemência, gritava: ''Que me importa que seja ago
ra apontado como um bebedor de sangue? Pois bem, beba
mos o sangue dos inimigos da Humanidade, se isso for ne
cessário ... " Não citaremos Marat, que os revolucionários 
proletários podiam com razão invocar, mas o grande ora
dor do partido moderado da revolução burguesa, Verginaud. 
Exigindo da Assembléia Legislativa, em 25 de outubro de 
1791 , um processo sumário - terrorista - contra os emi
grados, o tribuno da Gironda dizia: 

"Querem provas legais! Então, não tenham em conta, 
de modo nenhum, o sangue que isso lhes custará! Provas 
legais! Al1! Pensemos antes nos males qt1e isso poderá nos 
trazer! Devemos tomar medidas firmes e vigorosas! "  

Por que estranha aberração os burgueses da I I I  Repú
blica, cujos antepassados venceram pelo terror a monar
quia, a nobreza, o clero feudal, a intervenção estrangeira, 
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se mostram tão veementemente indignados com o terror 
vermelho? 

3.  O terror durou séculos. 

Não negaremos que o terror seja terrível. Ameaçada de 
1norte, a revolução proletária recorreu a isso na Rússia du
rante três anos, de 1 9 1 8  a 1 92 1 .  É facilmente esquecido 
que a sociedade burguesa, mesmo depois das revolt1ções que 
acabaram por forrná-la, teve necessidade, para nascer e cres
cer, de alguns séculos de terror. A grande propriedade capi
talista co11solidou-se durante séculos pela desapropriação 
implacável dos cultivadores, o capital ma11ufatureiro, e de
pois i11dustrial, acumulou-se pela exploração implacável, 
auxiliada por uma legislação sanguinária, dos camponeses 
expropriados, reduzidos à vagabundagem. Esta tremenda 
página da História passou em silêncio nos manuais escola
res e até nas grandes obras. Sobre isso conhecemos apenas 
uma visão de conjunto, concisa mas magistral, que é a de 
I(arl Marx, no capítulo XXIV de O Capital ou seja, o capí
tulo denominado A Acumulação primitiva: ''No fim do sé
culo XV e durante todo o século XVI - escreve Marx -, 
houve em toda a Europa Ocidental urna legislação sa11gt1i
nária contra a vagabundagern. Os antepassados dos atuais 
operários foram punidos por se deixarem transfor1nar ern 
vagabundos e miseráveis". 

Um dos objetivos dessa legislação era fornecer mão-de
obra à indústria. Co11denação a chicote dos vagabundos, 
escravatura para qualquer pessoa qt1e se recusasse a traba
lhar (lei de Eduardo VI, rei da Inglaterra, 1 547) , 111arcar 
com ferro em brasa aqueles que tentarem evadir-se, conde
nação a morte em caso de reincidência! O roubo é punido 
com a 1norte. Segundo T homas Morus, ''72 mil pequenos 
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ou grandes ladrões foram executados sob o reinado de 
Henrique VIII", que governou vinte e quatro anos, de 1485
a 1 509. A Inglaterra tinha então três a quatro milhões de 
habitantes. "No tempo da rainha Isabel I, os vagabundos 
eram enforcados em grupo e todos os anos se assistia à morte 
de 300 a 400". Durante o seu reinado os vagabundos com 
mais de dezoito anos, que ninguém consentia em assalariar 
por mais de dois anos, eram condenados à morte. Na Fran
ça, "sob o reinado de Lt1is XVI (lei de 1 3  de julho de 1 777)
qualquer homem válido dos 26 aos 60 anos, que não pos
suísse meios de st1bsistência e não exercesse qualquer pro
fissão, devia ser enviado para as galés". Numa das suas car
tas, tão do agrado dos letrados, Madame de Sevigné fala 
com uma encantadora simplicidade das habituais cenas de 
enforcamento dos camponeses. 

Durante vários séculos, a justiça não foi mais que o exer
cício do terror, organizado com vantagem pelas classes do
minantes. Roubar um rico foi sempre um crime grave, maior 
do qt1e matar um pobre. Devido à falsificação da História, 
prescrita pelos interesses de classe da burguesia e se impon
do como regra 110s países pouco democráticos, ainda não 
existe, pelo menos não temos conhecimento, em língua fran
cesa, uma história séria que seja posta a serviço das escolas 
ou do grande público e faça a análise das instituições sociais. 
Por isso, sentimos necessidade de recorrer a certa docurnen
tação no que diz respeito à Rússia. O historiador 1narxista 
M. N. Pokrovsl<i consagrou à justiça, na sua notável Histoire
de la culture russe, um capítt1lo de vinte páginas. Sob o rei
nado de Ivan III, no século XV, a justiça foi imposta pelos
boiardos, os dvoriane - nobreza, casta privilegiada de pro
prietários rurais - e pelos "bons" (isto é, os ricos) campo11e
ses. A opinião de algumas pessoas "honestas" era suficiente
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para j ustificar uma condenação à morte, desde que se tra
tasse de um pobre. "No fim do século XV - escreve M. N. 
Pokrovsl<i - fica evidente que a supressão dos elementos 
suspeitos é a essência desse direito". Suspeitos para qL1em? 
Suspeitos aos olhos dos ricos. 

Um documento datado de 1 539 dá o direito de fazer 
justiça aos nobres (boiardos), assistidos por "pessoas ho
nestas" (camponeses ricos). O estatuto prescreve a conde
nação à morte dos "criminosos apanhados em flagrante 
delito ou não" e autoriza a entrada das "más pessoas" no 
tribunal. Conseguida a confissão, o "culpado" será depois 
enforcado. Se não confessar pode ficar preso por toda a 
vida. As leis que prescrevem esse direito não admitem que 
um nobre possa ser julgado. A justiça aplica-se somente 
aos camponeses, aos negociantes, aos artesãos, sendo ri
gorosa para os pobres. Para nos convencer1nos da feroci
dade dessa justiça, seria suficiente percorrer a história das 
revoluções camponesas: guerra dos camponeses na Ale
manha, jacqueries na França - que assinalaram o apareci
mento da propriedade capitalista. Algumas instituições 
semelhantes existiram e1n todos os países que praticaram 
a escravatura. Essa justiça de classe da propriedade rural e 
feudal não desapareceu e começou, pouco a pouco, a dar 
lugar à das monarquias absolutas - mais completa, mas 
não menos feroz - caracterizada pela importância cres
cente do comércio. Até a revolução burguesa, até nos mo
mentos mais recentes da história, nenhuma igualdade, 
mesmo que puramente formal, existe, diante da "justiça", 
entre os pobres e os ricos. 

Isso se compreende: as revoluções não renovam nada em 
matéria de repressão e de terror. Contribuem apenas para 
ressuscitar, sob a forma de medidas extraordinárias, as nor-
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mas de justiça e de direito que durante séculos foram as da 
classe dominante contra as classes sempre oprimidas. 

4. De Gall ifet a Mussolini.

Sempre que as crises sociais colocaram, com amplitude, 
o problema da repressão, a burguesia não hesitou em recor
rer aos processos mais sumários da justiça de classe, tratan
do seus inimigos como se tratavam os vagabundos no sécu
lo XV. Enforcaram e metralharam aos milhares, em 1848,
os parisienses insurretos do bairro Saint-Antoine, que eram 
apenas homens sem trabalho levados ao desespero por há-

,, 
beis provocações. E preciso não esquecer de lembrar esses 
importantes fatos da história. A antecipada justificação do 
terror vermelho, foi escrita pela burguesia por duas vezes, e 
com o mais belo sangue humano, no livro da História: de
capitando, para tomar o poder, as aristocracias feudais e 
dos reis - Carlos I da Inglaterra ( 1 649) e Louis XVI ( 1789) 
- e reprimindo os levantamentos proletários. Mas deixe
mos que falem as datas e os números.

A Comuna de Paris, respondendo às execuções sumárias 
dos seus soldados feitos prisioneiros pelos versalheses, ma
tou 60 reféns. Os versalheses dizimaram o povo de Paris. 
SegL1ndo estimativas moderadas, a repressão fez em Paris 
mais de 1 00 mil vítimas. Vinte mil comunardos, pelo me
nos, foram fuzilados, não durante a luta, mas exatamente 
depois de ter acabado. Três mil morreram nos campos de 
trabalhos forçados. 

A revolução soviética da Finlândia, reprimida em 1 9 1 8

pelos guardas brancos de Mannerhein, aliados aos velhos
soldados alemães de Van der Golz, não liquidou alguns dos

,,. 
seL1s inimigos antes de ter sucumbido? E provável, mas o

número é tão pequeno que a própria burguesia não lhe deL1
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importância. Em contrapartida, neste país de 3 ,5  rnill1ões 
de habitantes, em que o proletariado não é proporcional
mente forte, 1 1  mil operários foram fuzilados pelos agentes 
da ordem e mais de 70 mil presos em campos de concen-

-traçao. 
A República dos Soviets da Hungria (19 1 9) consolidou

se quase sem derramamento de sangue, graças à abdicação 
espontânea do governo (burguês) do conde I<arolye. Quan
do os comissários do povo de Budapest consideraram a si
tuação desesperadora, abdicaram por seL1 turno e tra11smi
tirarn o poder aos social-democratas. Durante os três meses 
que durou a ditadura do proletariado húngaro, embora sem
pre ameaçada por "complôs" no interior e pelas invasões 
checoslovaca e romena nas suas fronteiras, liqL1idoL1 um to
tal de 350 dos seus inimigos. Incluem-se nesse nú1nero os 
contra-revolucionários caídos de armas nas mãos durante 
as insurreições locais. Os grupos de oficiais e os tribunais 
de Horthy fizeram sofrer certas "represálias" a milhares de 
pessoas e internaram, prenderam e molestaram algumas 
dezenas de milhares. 

O Soviet de Munique ( 1 919) matou 12 reféns em res
posta ao massacre de 23 prisioneiros vermelhos pelo exército 
"regular". Depois da entrada da Reichswhehr em MuniqLte, 
505 pessoas foram fuziladas na cidade, das quais 321 se1n 
qualquer processo na justiça. Entre esses homens, conta
vam-se uns 60 russos, que foram liquidados ao acaso. 

Acerca das vítimas do terror branco vivido na Rússia, 
nas regiões onde a contra-revolução e a interve11ção estran
geira triunfaram momentaneamente, nenhuma estatística 
existente nos dá elementos precisos. No entanto, talvez se 
possa calcular num milhão o número total das vítimas ape
nas dos "pogroms" anti-semitas da Ucrânia, no tempo do 
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general Denil�in. A população judaica de cidades intei1·as 
(como Fastov) foi sistematicarnente enforcada. 

Calcula-se em 1 5  mil o número de operários que mor
reram durante a repressão das insurreições operárias da Ale
manha, de 1 9 1 8  a 1 921 .  

Não evocaremos os nomes dos mártires nem os episódios 
simbólicos. Procuraremos emitir sobre esses fatos alguns prin
cípios. Muitas experiências dolorosas deveriam ter esclareci
do o proletariado acerca desse aspecto. Muitas ditaduras, 
muitos regimes de terror branco se encontram ainda ativos 
para que se possa fazer certas demonstrações minuciosas. 

De Gallifet a Mussolini, passando por Noske, a repres
são aos movimentos revolucionários proletários, rnesmo 
quando os sociais-democratas aceitam presidi-los, como 
aconteceu na Alema11ha, caracterizou-se pela vontade mui
to clara de esrnagar as classes trabalhadoras nas suas forças 
vivas. Em outras palavras, tentou-se exterminar fisicamen
te, e tão completamente quanto possível, as suas principais 
vanguardas. 

5. Lei burguesa e lei proletária.

A repressão é uma das funções essenciais de todo o poder 
político. O estado revolucionário, na primeira fase de sua 
existência pelo menos, tem necessidade disso ,mais que ne
nhum outro. Parece que nos seus elementos fundamentais -
polícia, exército, tribunais e prisões, o mecanismo da repres
são e da coerção não varia muito. Estudamos a fundo a vida 
de uma polícia de Segurança. Descemos aos seus redutos mais 
secretos e mais tenebrosos. Pudemos verificar a sua irr1potên
cia. Ora, tem sido dito que esta arma nas mãos do antigo 
regime não podia salvá-la e nem matar a revolução. Contu
do, admitimos a eficácia decisiva desta mesma arrna nas 1nãos 
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da revolução. A arma só é a mesma na aparência. Uma insti
tuição, torno a repetir, sofre transformações profundas se
gundo a classe a que serve e os fins que tem em mente. 

De cima a baixo, a Revolução Russa destrt1iu o aparelho 
repressivo do antigo regime. Sobre as suas ruínas alegre
mente acumuladas, criou o seu próprio aparelho. Façamos 
um esforço para esboçar as diferenças fundamentais entre a 
repressão tal como se exerce na classe capitalista e a repres
são tal como é exercida pela classe revolucionária. Alguns 
princípios gerais revelados por uma análise sumária pode
rão nos dar indicações sobre o papel da polícia aqui e ali. 

Na sociedade burgt1esa, o poder é exercido pelas mino
rias ricas contra as maiorias pobres. Um governo nunca é 
mais do que um comitê executivo de uma oligarqt1ia de 
financeiros, apoiados pelas classes privilegiadas. A legisla
ção destinada a manter na obediência o conjunto dos assa
lariados - que é a maioria da população - deve forçosa
mente ser muito complexa e severa. É preciso que qualqt1er 
atentado mais sério à propriedade desencadeie de uma for
ma ot1 de outra, a supressão do ct1lpado. Não se enforcam 
muitos ladrões, não porque os «princípios humanitários" 
se mostram "progressistas", mas porque a proporção das 
forças entre as classes dominantes e não dominantes, bem 
como o desenvolvimento da consciência de classe dos po
bres, não permitem ao juiz lançar certos desafios à miséria. 

Mas - sem nos limitarmos a seguir a legislação francesa 
que é de uma ferocidade mediana - o roubo qualificado é 
punido com trabalhos forçados. A pena de trabalhos força
dos cumprida em determinadas condições, é agravada com 
tais "penas culpadas", que a vida do criminoso se vê de súbi
to destruída. Qualquer condenação a cinco anos de traba
lhos forçados implica em que a pena seja dobrada. O preso é 
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obrigado a viver na colônia penal por um período de tempo 
igual à duração de sua estadia na galé. Os condenados a mais 
de oito anos de trabalhos forçados são obrigados a ficar per
petuamente nas Guianas. Trata-se da mais terrível das colô
nias francesas! O degredo, pena "acessória'', perpétua, igual
mente cumprida nas Guianas, condenação muito semelhan
te à dos trabalhos forçados, é aplicada sobretudo aos reinci
dentes de roubo não-qualificado. Quatro condenações por 
roubo, chantagem etc. - o roubo sucessivo de quatro moedas 
de cem soldos constituiria um caso ideal. Consultei muitos 
processos de desterrados para saber que há casos como estes. 
Mesmo sete condenações por vagabundagem podem dar ori
gem ao desterro. Em outras palavras, se um homem for en
contrado sete vezes seguidas sem pão nem abrigo numa rua 
de Paris, trata-se de um crime punido com pena perpétua. 
Na I11glaterra e na Bélgica, onde existem workhouses (casas 
de trabalhos forçados) e albergues de mendicidade, a repres
são da mendicidade e da vagabundagem não é menos impla
cável. Um outro aspecto. O patronato tem necessidade de 
mão-de-obra e de carne para canhão. Portanto, a lei pune 
implacavel1nente o aborto. 

A eternidade da propriedade privada e do regime de tra
balho assalariado, erigidos a princípio, apenas pode ser con1·
batida por t1m remédio eficaz que é aplicado às doenças 
sociais - a criminalidade. Uma luta permanente institui-se 
entre a Ordem e o Crime, sendo o "exército do crime", diz
se, um exército de 1niseráveis, um exército de vítimas, de 
responsáveis inúteis e indefinidamente dizimados. Mas tudo 
isso revela outro aspecto, com um vigor bem evidente: a 
luta contra a criminalidade é um aspecto da luta de classes. 
Três quartos, pelo menos, dos criminosos de direito comt1m, 
pertencem às classes mais exploradas. 
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O código penal do Estado proletário não admite, em 
regra geral, a pena de morte em matéria criminal (ainda 
que a supressão física de alguns cadastrados incuráveis e 
perigosos seja a única solt1ção) . Não admite sequer as pe11as 
de prisão perpétua, sendo a pena mais forte a de dez anos 
de prisão. A privação de liberdade, medida de segurança 
social e de reeducação, é concebida como excluindo a idéia 
medieval do castigo, sofrimento imposto com expiação. 
Neste domínio e na atual situação da União Soviética, as 
possibilidades materiais são natt1ralmente 1nuito inferiores 
às intenções. A edificação da sociedade nova 011de não ha-

I • ,-, ,-, • • • ,-, vera pr1soes - nao começa por se conseguirem criar prisoes 
ideais. Apesar disso, com o advento da nova sociedade co
meçou uma reforma profunda. 

Tal como o legislador, também os tribunais têm em conta 
as causas sociais do delito, as origens e a condição social do 
delinqüente. O fato de não ter pão nem abrigo, que consti
tui um delito grave e1n Paris, como já vimos, constitui ern 
Moscou, em concomitância com outro delito, uma circL1ns-

A ' tanc1a atenuante. 
Perante a lei burguesa, ser pobre é muitas vezes um cri-

' A • me, sempre uma circunstancia agravante ou t1ma presL1n-
ção de culpabilidade. Perante a lei proletária, ser rico, mes
mo nos limites muito estreitos em que, no tempo da NEP 
(Nova Política Econômica), o enriquecimento é tolerado, 
revela-se sempre como uma circunstância agravante. 

6. Os dois sistemas: combater

os efeitos ou atenuar as causas?

A grande doutrina liberal do Estado à qual os governantes 
capitalistas têm recorrido muitas vezes, fora os tempos de 
guerra - eles dispõem do seu capitalismo de gt1erra, carac-
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terizado pela estatização da produção, pelo controle rigoro
so do comércio e da repartição dos produtos (senhas de 
racionamento), o estado de sítio etc. - preconiza a não
ingerência do Estado na vida econômica. Relaciona-se em 
economia política ao deixar fazer, deixar passar da escola 
manchesteriana. Considera sobretudo o Estado como o ins
trumento de defesa das classes dominantes, máquina de 

• • I • 

guerra contra os grupos nacionais concorrentes, maquina 
de reprimir voltada contra os explorados. As funções admi
nistrativas do Estado são também reduzidas ao mínimo. Foi 
sob a influência do socialismo e da pressão das massas qL1e 
o Estado moderno assumiu não há muito tempo, a direção
do ensino público. As ft1nções econômicas do Estado se
reduzem, tanto quanto possível, ao estabelecin1ento de ta
rifas aduaneiras, destinadas a proteger os indt1striais contr�t
a concorrência estrangeira. A legislação do trabalho é sem
pre uma conquista do movimento operário. Numa pala
vra, o respeito pela anarquia capitalista é a regra do Estado.
Que se produza, qt1e se venda, se revenda, se espect1le, sem
olhar os meios, sem tentar defender o interesse geral: eis o
que está certo. A concorrência é a lei do mercado. As crises
se tornam assim as grandes reguladoras da vida econômica.
Reparam à custa dos trabalhadores, das classes médias e dos
capitalistas mais fracos, os erros dos patrões das indústrias.
Mesmo quando grandes monopólios que fazem a lei de todo
o país, st1primem de fato a concorrência em amplos setores
da produção e do comércio, a velha doutrina do Estado,
tão de acordo com os interesses dos reis do Aço, do Carvão,
do Petróleo, ou dos Transportes Marítimos, permanece ge-
ralmente intocável: é esse o caso dos Estados Unidos.

Recordar esses fatos que todos deviam conhecer é uma 
condição para melhor definir o Estado operário e campo-
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nês, tal como se realiza na União Soviética, com a naciona
lização do solo, do subsolo, dos transportes, da grande in
dústria, do comércio externo. O Estado soviético governa a 
vida econômica. Atua diretamente todos os dias sobre os 
fatores essenciais da vida econômica. Nos próprios limites 
em que ad1nite a iniciativa capitalista, controla e regula
menta essa mesma iniciativa, exercendo sobre ela uma dupla 
tt1tela: pela lei e pela ação que designaremos como direta
sobre o mercado, o crédito, a produção. A previsão das cri
ses é um dos aspectos mais característicos da política do 
Estado soviético. Esforça-se por vencer essas crises logo aos 
primeiros sinto1nas e não será razoável prever, num dado 
período do desenvolvimento social, a sua total eliminação. 

Onde o Estado capitalista se limita em princípio a com
bater os efeitos das causas sociais a que não deseja chegar, o 
Estado soviético atua sobre essas causas. A indigência, a 
prostituição, o estado precário da saúde pi.i blica, a 
criminalidade, a degenerescência das populações, o aborto 
- eis aí os efeitos de profundas causas econômicas25. Após 
cada crise econômica, a criminalidade aume11ta. Não pode 
acontecer de modo diverso. E os tribunais capitalistas têm 
de redobrar a sua severidade. Para as perturbações 
provocadas pelo funcionamento normal da economia capi
talista - anárquico, irracional, regido pelos egoísmos indi
vidt1ais e pelo egoísmo coletivo das classes dominantes - a 
burguesia não conhece outro remédio que não seja a re-

25 A diminuição da natalidade inquieta baseante os dirigentes da burguesia 
francesa. As comissões instituídas para escudar as sL1as causas cl1egara1n à 
conclL1são, o que é realmente verdade, que este fenômeno caracteriza um 
Estado de pequenos renc.-leiros. Portanto, que pode fazer o legislador? Ape
nas cerras admoestações platôn icas ao pequeno rendeiro que não deseja 
ter mais um fill10. 
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pressão26. O Estado soviético, enfrentando as cat1sas do mal, 
tem evidentemente muito menos necessidade da repressão. 
Depois, claro, há de se desenvolver, sua ação econômica 
será eficaz, organizada, previdente e assim a repressão se 
tornará menos necessária, até o instante em que a i11teli
gente gestão da produção supri1nirá, pela prosperic1ade, as 
doenças sociais como a criminalidade, cujo contágio a re
pressão se esforça por circunscrever. Praticar-se-á muito 
menos roubos quando já ninguém tiver fome, quando se 
tiver alcançado a abundância. 

Hoje temos a convicção - e não estamos longe desse 
objetivo! - de que, contrariamente às aparências, o Estado 
soviético utiliza infinitamente menos a repressão do que 
qualquer outro. E perguntamos: na atual situação econô
mica da Rússia, um governo burguês não seria obrigado a 
governar pela força mais que os Soviets? O camponês é 
muitas vezes um homem descontente. Acha os impostos 
elevados, os produtos industriais demasiado caros. Seu des
contentamento se traduz algumas vezes em atos qtte é pre
ciso realmente classificar de contra-revolucionários. O con
junto dos camponeses, deu, contudo, aos Soviets a vitória 
militar - o Exército Vermelho era composto essencialmen
te por eles - e continua a dar-lhes o seu apoio. Um governo 
capitalista que restituísse as terras aos proprietários rurais 
teria de dominar, e não poderia refreá-la, sem uma repres-

26 Já fizemos alusão aos aconreci1nentos de junho de 1 848. É preciso deplo
rar o esquecimento ern que mergull1ou esta página ec.-lifica11te e gloriosa 
da l1isrória do proletariado francês. A burguesia da II República atravessa
va u1na crise profunda, cuja conseqi.iência imediara era o desemprego. E 
para esse problema apenas encontrou uma solução: provocar o levanta
mento e depois a repressão. Paul-LoL1is, na sua Histoire dit socialisme 

fi·ançais, nos dá um quadro muito exato desses acontecimentos. 
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são incessante e impiedosa, a cólera de cem mill1ões de cam
poneses. É precisamente por isso que todos os regirnes bran
cos auxiliados pelas grandes potências estrangeiras tê1n até 
aqui fracassado. 

Na atual situação, após alguns anos de guerra i1nperia
lista, de guerra civil, de bloqueio e de fome, dominada por 
Estados capitalistas, objeto de bloqueio financeiro, de i11-
trigas diplomáticas, de preparativos bélicos, a União Sovié
tica permanece ainda como um campo entrincheirado, as
sediado pelo inimigo, debatendo-se com as contradições 
internas inerentes a um período de transição bastante difí
cil, e por isso tem ainda necessidade da repressão. Seria um 
erro trernendo acreditar ter desaparecido a época das tenta
tivas contra-revolucionárias. Mas, quaisquer que sejam as 
dificuldades atuais da Revolução Rt1ssa e as suas formas de 
reagir, os traços essenciais da Revolução Russa e do Estado 
soviético não se modificaram nem pôr conseqüência o pa
pel que representa a repressão. 

7.A dominação econômica: pela fome.

Perde-se muitas vezes de vista esta outra verdade de que 
a sociedade soviética, no seu oitavo ano de existência, não 
pode ser eqüitativamente comparada à sociedade burguesa, 
que se beneficia de uma tradição de autoridade com alguns 
séculos e mais de um século de experiê11cias políticas. Mui
to tempo antes de 1789, o Terceiro Estado era, contraria
mente à afirmação veemente de Sieyes, uma força respeitada 
no Estado. Os cinco primeiros anos de desenvolvimento 
econômico da burgt1esia não foram mais do que alguns anos 
de terrível ditadura de classe. Os falsificadores da história 
oficial atiram intencionalmente para o esquecimento a ver
dade sobre a primeira metade do século XIX. O capitalis-
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rno moderno, caminhando na opulência, passou por cima 
do corpo de diversas gerações de trabalhadores que vive
ram em tugúrios, trabalharam desde o romper ao pôr do 
sol, não conheceram nenhuma liberdade democrática, en
tregaram à fábrica devoradora os músculos ainda débeis 
de garotos de oito anos. 

Sobre os ossos, a carne, o sangue e o suor dessas gera
ções sacrificadas, construiu-se toda a civilização moderna. 
A ciência burguesa ignora-as. Por isso somos obrigados a 
remeter novamente o leitor para O Capital de Karl Marx,
onde encontrará, no capítulo XXIII, algumas páginas terrí
veis sobre a Inglaterra de 1 846 a 1 866. E não resistimos à
tentação de citar algumas linhas. Um médico, encarregado 
de um inquérito oficial, conclui que, ((mesmo entre os ope
rários da cidade, o trabalho que se lhes assegura só dá para 
viver com fome e é prolongado para lá de todos os limites . . .  
Nem sequer se tem o direito de dizer que o trabalho ali
menta o homem" . Um outro inquiridor verifica que há em 
Londres ''vinte grandes bairros povoados por cerca de 1 O 
mil homens, onde a miséria ultrapassa tudo o que se possa 
ver em qualquer outro ponto da Inglaterra". Por seu lado, 
diz o Dr. Hunter, ''Newcastle oferece o exemplo de uma 
das mais belas raças dos nossos compatriotas mergulhada 
numa degenerescência quase selvagem em face de circuns
tâncias puramente exteriores, a habi tação e a rua''. O 
Standard, jornal conservador inglês, em 5 de abril de 1 866,

escreve a propósito dos desempregados de Londres: 
((Lembremo-11os do que esta população sofre. Ela morre de 
fome. São 40 mil pessoas. E isso na nossa época, num bair
ro desta maravilhosa metrópole, mesmo ao lado da maior 
acumulação de riquezas que o Mundo até hoje conheceu''. 
((E1n 1 846, a fome fez morrer na Irlanda mais de um mi-
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lhão de pessoas. E isso não afeçou em nada a riqueza do 
país» . (l(. Marx) . 

Para transformar em guinéus sonantes e reluzer1tes, corn 
a efígie da rainha Vitória, o sangue e o suor desse povo de 
miseráveis, para que os int.'1teis, condenados pelo deser1vol
vimento da indústria e das crises a morrerem na miséria, 
consentissem em morrer sem revolta como bestas de carga, 
que espantosa dominação não teriam que sofrer? No en
tanto, divisamos com nitidez um dos principais meios da 
dominação capitalista: a fome. E foi esse um dos meios uti
lizados durante meio século: o terror econômico. O operá
rio ameaçado de desemprego, ameaçado de morrer de fome, 
trabalhou na oficina, traball1ou como uma besta para não 
morrer de fome pelo menos a médio prazo : Ltns quinze anos. 
(Não temos dados sobre a duração média da vida dos tra
balhadores nessa época e lamentamos isso, porque os nú
meros resLtmiriam a situação) . Mas, o mesmo acontece ain
da em nossos dias. Pela dominação econômica - pela fome 
- e também pela repressão, talvez o meio mais eficaz e rnais
importante, eis um dos processos reclan1ados para a defesa
da "ordem» capitalista contra certas categorias particL1lar
mente inquietantes de vítimas (os malfeitores) e contra os
revolucionários.

8.A dinamização. Erros e abusos. Controle. 

. Repetimos: o terror é terrível. Na guerra civil eqi.iivale, 
para qualquer combatente - e esta guerra ignora inteira
mente os indiferentes - à vida. Instruída na escola dos rea
cionários, a classe operária, sobre a qual as manobras fazem 
cair uma ameaça de morte, deve por si mesma atingir mor
talmente os seus inimigos. A prisão não intimida ningt1ém . 
O motim desbarata rnuito facilmente as portas aferrolhadas 
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que a corrupção ou o engenho dos conspiradores sabem 
sempre abrir. 

Uma outra necessidade contribuiu para aumentar até ao 
paroxismo, as 1nargens do terror. Desde os exércitos antigos, 
a dizimação é o meio clássico de manter as tropas obedien
tes. Praticou-se durante a Grande Guerra, sobretudo na frente 
francesa, após os tumultos de abril de 1 9 17. E isto deveria 
ser esquecido. Consiste em matar um homem a cada dez, 
sem levar em conta a sua inocência ou a culpabilidade indi
vidual. A esse respeito, uma observação de ordem histórica. 
Em 1 87 1 ,  os com unardos foram dizimados pelos versalheses. 
Já nos referimos ao cálculo médio do número de fuzilados 
de Gallifet: 20 mil. Mas a Comuna tinha a seu lado 1 60 mil 
combatentes. A duvidosa lógica da luta de classes, a burgue
sia francesa, a mais esclarecida do Mundo - a de Taine e de 
Renan! - nos ensina mesmo com esses números. Uma classe 
não se dá por vencida enquanto não lhe é infligida uma per
centagem elevada de perdas. Suponhamos - e a Rússia co
nheceu nos anos heróicos da revolução muitas situações des
tas - uma cidade com 100 mil almas, divididas em 70 mil 
proletários (simplifiquemos: proletários e elementos próxi
mos do proletariado) e 30 mil pessoas que pertencem à bur
guesia e às classes rnédias, habitt1adas a se considerar como 
fazendo legitimamente parte da classe dirigente, instruíqa, 
não desprovida de meios materiais. Não é evidente, sobretu
do se a luta é circunscrita à cidade, que a resistência mais ou 
menos organizada dessa força da contra-revolução não será 
esmagada enquanto não tiver sofrido perdas impressionan
tes? Não será menos perigoso para a revolução se revelar mais 
forte do que menos forte? 

A burguesia prodigalizou aos explorados sangrentos avi
sos. Eis que eles se voltam agora contra ela. A história ad-

295 



vertiu-a disso: quanto mais sofrimentos e misérias tiver in
fligido às classes trabalhadoras, mais arduamente resistirá 
no dia de ajustar as contas e mais caro isso lhe custará. 

Tal como o Tribunal Revolucionário da Revolução Fran
cesa, mas com um processo em geral um pouco menos su
mário, a Tcheka da Revolução Rt1ssa julgava sem apelo, de 
modo implacável, os inimigos de classe. Tal como o Tribu
nal Revolucionário, ela j ulgava menos com base na culpa e 
danos precisos do que segt1ndo as origens sociais, a atitude 
política, a mentalidade, a capacidade de prejudicar do ini
migo. Tratava-se muito mais de atingir uma classe através 
dos home11s do que de avaliar atos bem definidos. A justiça 
de classe não se detém no exame dos casos individuais, a 
não ser em períodos de cal1naria. 

Os erros, os abusos, os excessos nos parecem sobretudo 
funestos perante os grupos sociais a que o proletariado deve 
procurar se unir. Campesinato médio, camadas inferiores 
das classes rnédias, intelectuais sem fortuna, e também os 
dissidentes da revolução, revolucionários sinceros, aos qL1ais 
as ideologias fazem desviar-se da compreensão da realidade 
da revolução e adotar certas atitudes objetivamente contra
revolucionárias. Lembro-me dos anarquistas que, no ins
tante em qL1e a Esquadra Vermelha defendia com dificul
dade Kronstadt e Petrogrado ( 1920) contra uma esqt1adra 
inglesa, continuavam imperturbavelmente a bordo de al
guns navios a fazer a sua velha propaganda antimilitarista! 
Penso também nos socialistas-revolucionários de esquerda 
que, em 1 9 1 8 ,  se esforçavam por lançar a República dos 
Soviets, desprovida do exército e de rect1rsos de qualqt1er 
espécie, nt1rria nova guerra contra o imperialismo alemão 
ainda vigoroso. Entre esses ''revolucionários" disfarçados e 
os l101nens do antigo regime, a repressão revolucionária es-
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forçou-se e deverá sempre esforçar-se por distinguir, embo
ra isso nem sempre seja possível! 

Em todas as lutas sociais, uma certa percentagem de ex
cessos, de abt1sos, de erros, não poderá ser evitada. O dever 
do partido e de todo revolucionário é trabalhar para evitar 
essas desilusões e esses erros. A sua importância depende.,

em definitivo, dos seguintes fatores: 
1 ° - A proporção das forças presentes e o nível de 

encarniçamento da luta. 
2° - O grau de organização da ação; e da eficácia do 

co11trole do partido do proletariado sobre a ação.
3° - O grau de cultura das massas proletárias e campo

nesas. 
U1na certa crueldade resulta das circunstâncias materiais 

da luta. Superlotadas, as prisões de uma revolução proletá
ria 11ão suportam, no aspecto higiênico, qualquer compa
ração com as "boas prisões" da burguesia, em tempo de paz. 
Nas cidades sitiadas, onde reina a fome e a febre tifóide, se 
morre na prisão em n1aior número do qt1e fora dela. Que 
fazer? Quando a prisão está cheia de proletários e de cam
poneses, esta odiosa questão não perturba muito o espírito 
dos filantropos. Na altura em que os comunardos prisio
neiros no campo de Satory dormiam ao relento sobre a 
imundície e a lama, passando noites horríveis, st1portando 
as chuvas, sem ordem para se levantarern, porque as senti
nelas disparavam sobre quem o fizesse, um grande filósofo, 
Taine, escrevia: "Esses miseráveis estão à margem da Hu-

.d d "man1 a e . . .  
Logo após a tomada do poder, o proletariado, solicitado 

por tarefas grandiosas, resolve em primeiro lugar os proble
mas mais importantes: abastecimento, organização urbana, 
defesa interna e externa, inventário dos bens expropriados, 
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saída de riquezas. As suas melhores forças consagram-se a 
essa missão. E para a repressão revolucionária - o que foi 
causa de muitos erros e abusos - só resta um pessoal de se
gunda categoria, às ordens de chefes que saem de entre os 
mais firmes e os mais puros (e isso fez a ditadt1ra do proleta
riado na Rússia - Djerkinski - e na Hungria, Otto Corvin). 
As necessidades da defesa interna de uma revolução são mui
tas vezes demasiado delicadas, bastante difíceis, dolorosas e 
por vezes tremendas. Alguns dos revolucionários que mais se 
destacam - homens de boa consciência, espírito correto e 
caráter indefectível - devem consagrar-se a essa tarefa. 

Por seu intermédio, se exerce o controle do partido e 
esse controle político e moral, incessante 11esse domínio e 
também ern todos os outros, manifesta ao mesmo tempo a 
intervenção da elite mais consciente da classe operária e o 
controle efetivo daquelas em que o partido se vê implanta
do, em todos os atos de sua vida. Garante o espírito de 
classe da repressão e cabe-lhe reduzir as possibilidades de 
erros e abusos proporcionalmente às forças que a vangt1ar
da do proletariado pode fazer se11tir neste setor. 

9. Repressão e delação.

No decurso do nosso estudo sobre a Okhrana, nos vi
mos a cada passo diante das formas de delação, que não é 
t1m elemento necessário da técnica de qualquer políci�t. A 
tarefa de uma polícia é vigiar, conhecer, prevenir. Não dela
tar, alimentar a denúncia e suscitá-la. Nos Estados burgue
ses, a delação policial, quase inteiramente desconhecida 110s 
tempos de calma, adquire uma importância crescente à 
medida que o regime declina, enfraquece, desliza para o 
abismo. Os tempos que vivemos hoje são suficientes para 
nos convencer disso. Praticamente insignificante nesta al-
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cura no movimento operário da França, Bélgica e Inglater
ra, países de relativa prosperidade capitalista, a delação não 
teve na Alemanha, logo após a crise revolucionária no fim 
de 1 923 , uma importância menor do que aquela que co
nheceu na Rússia, após a revolução derrotada de 1 905 .  O 
processo de Leipzig, conhecido como a Tcheka alemã, no 
decorrer do qual se viu a polícia berlinense preparar, relati
vamente a um dos defensores, o socialista Kurt Rosenbeld, 
um assalto noturno (março-abril de 1 925) , revelou assim, 
qt1anto à Segurança Geral do Reich, certos modos de atuar 
semelhantes aos da antiga Okhrana. Noutro país, em que a 
reação se confronta há pouco mais de dois anos com uma 
revolução popular - a Bulgária - verifica-se o mesmo fenô
meno, ainda mais acentuado. Na Polônia, a delação tor
nou-se a arma por excelência da reação contra o movimen
to operário. Limitêmo-nos, contudo, a esses exemplos. 

A delação policial é sobretudo a arma - ou o mal - dos 
regimes em decomposição. Co11sciente da sua impotência 
para prevenir e impedir, a sua polícia suscita iniciativas que 
em seguida reprime. A delação é também um fato espontâ
neo, elementar, resultante da desmoralização de uma polí
cia em apuros, ultrapassada pelos acontecimentos, que não 
pode se desligar de uma tarefa infi11itamente abaixo das suas 
forças e quer, apesar de tudo, justificar a expectativa e a 
desilusão dos seus chefes. 

1 O .  Quando é que a repressão se mostra eficaz?

A Okhrana não soube impedir a queda da autocracia.
Mas a Tcheka contribuiu fortemente para impedir a substi
tuição do poder dos Soviets. 

A autocracia russa, com afeito, caiu, mais do que foi
substituída. Bastou uma sacudidela. Esse velho edifício
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carunchado, cuja destruição era desejada pela maioria das 
populações, desmoronou. O desenvolvimento econôh1ico 
da Rússia precisava da Revolução. Que podia fazer a Segu
rança Geral? Cabia-lhe remediar os conflitos de interesses 
que campeavam frente a frente, mortalmente inimigos,.

prontos para tudo no propósito de sair de uma sitL1ação 
sem outra saída que não fosse a luta de classes? Frente a 
frente, a burguesia industrial e financeira, a grande proprie
dade, a nobreza, os intelectuais - e os marginais, o proleta
riado, as massas camponesas. Sua ação apenas podia obter 
para o antigo regime e sob a condição de concordar co1n 
hábeis medidas de política geral, um adiamento sLispeico e 
limitado. Este corpo de policiais e agentes delatores que se 
esforçavam, obstinados, para sLifocar a vaga de protestos 
contra a velha falácia carcomida, prestes a desmoronar -
que coisa ridícula! 

Mas a Tcheka possui também absL1rdas fL1nções. NL1m 
país dividido em brancos e vermelhos onde os vermelhos es
tão forçosamente em maioria, ela procura o inimigo, desar
ma-o, fustiga-o. Não é mais do que uma arma nas mãos da 

• • • • • ma1or1a contra a m1nor1a, uma arma entre mL11tas OLttras, 
acessória apesar de tudo, que não adquire grande impor
tância a não ser em face do perigo para a revolução de ser 
atingida na cabeça pelas balas do inimigo. Se conta mesmo 
que, logo após a tomada do poder, Lenin passoL1 uma noite 
em claro para redigir o decreto sobre a expropriação das 
terras. Dizia ele: ''O qt1e interessa é termos tempo de o pro
mL1lgar. Façamos tudo para consegLiir isso!" A expropriação 
dos domínios senhoriais trazia aos bolcheviques esponta
neamente o apoio de cem milhões de camponeses. 

A repressão é eficaz quando completa o efeito de efica
zes medidas de política geral. Antes da Revolução de outu-
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bro, quando o governo de Kerenski recusava as reivindica
ções dos camponeses, a prisão dos agitadores revolucioná
rios apenas fazia aumentar nas aldeias a perturbação e 0

desespero. Após o deslocamento de forças sociais operado 
nos campos pela expropriação das terras, o interesse dos 
camponeses consistia sobretudo em defender o poder dos 
Soviets e a prisão dos agitadores socialistas-revolucionários 
ou monárquicos, desejosos de explorar nos campos a sua 
popularidade passada e outros interessados em especular 
com o espírito religioso; suprimia assim uma das causas de 
perturbações. 

A repressão é uma arma eficaz nas mãos de uma classe 
enérgica, consciente do que deseja, servindo aos Ínteresses da 
grande maioria. Nas mãos de uma aristocracia degenerada, 
cujos privilégios constituem um obstáculo ao desenvolvimen
to econômico da sociedade, revela-se historicamente ineficaz. 
De resto, não devemos dissimulá-lo: a uma burguesia forte 
ela pode, nos períodos decisivos, prestar quase que os mes
mos serviços que ao proletariado durante a guerra civil. 

A repressão é eficaz quando atua no sentido do desenvol
vimento histórico. Mas ela é no final das contas impotente 
quando quer ir ao encontro do desenvolvimento histórico. 

1 1 .  Consciência do perigo e consciência do objetivo. 

Em diversas circunstâncias, no apogeu da guerra cívil e 
antes da tomada do poder, Lenin esforçou-se por restabele
cer a lição de Marx sobre o desaparecimento do Estado e a 
abolição final da escravatura na sociedade comunista. Uma 
das razões que invoca, preconizando a substituição da pala
vra social-democrata pela palavra comunista na linguagem 
do Partido Bolchevique, é que ''o termo social-democrata é 
cientificamente inexato. A democracia é uma das formas 
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do Estado. Ora, como marxistas, somos contra qualquer 
Estado. 27

Recordâmo-nos também de um artigo que Lenin escre
veu, em tempos difíceis, por altura do 1 ° de maio (cremos 
que em 1 920) . O punho de ferro do partido proletário man
tinha ainda o comunismo de guerra. O terror vermelho mal 
se divisara. Para lá desse presente heróico e terrível, os ho
mens da Revolução mantinham os olhos calmamente fixos 
em seu objetivo. Fechado a qualquer forma de utopismo, 
desdenhando os sonhos, mas inquebrantavelmente agarrado 
à prossecução dos fins essenciais da revolução, Lenin, chefe 
incontestado do primeiro Estado proletário, Le11in, anima
dor de uma ditadura, evocava o futuro em que o traball10 e a 
repartição dos seus produtos serão orientados pela regra "de 
a cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo 
as suas necessidades» . 

A suprema diferença entre o Estado capitalista e o Esta
do proletário é esta: o Estado dos trabalhadores trabalha
para o seu próprio desaparecimento. A suprema diferença
entre a escravatura-repressão exercida pelo proletariado é
que constitui uma arma necessária da classe que trabalha
para a abolição de todas as formas de exploração.,,. 

E preciso nunca esquecer isso: esta consciência dos ele-
vados objetivos a alcançar é também uma força. 

No fim do século passado podia alimentar-se o grande 
sonho de uma transformação social idílica. Espíritos ge
nerosos se entregaram a isso, desdenhando ou deforman
do a ciência de Marx. A revolução social foi sonhada f>Or 
eles como a expropriação quase indolor de uma ínfima 
minoria de plL1tocratas. E porque é que o proletariado 

27 Ver Victor Serge, Lenin - 1 917, Librairie du Travai!, 1 925. 
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magnânimo ,  quebrando as velhas forças e não se impor
tando com as armas modernas, não estaria de acordo em 
dar uma indenização aos seus exploradores da véspera, 
agora desapossados? Os últimos ricos desapareciam paci
ficamente, altivos, envoltos num desprezo tremendo. A 
expropriação das riquezas acumuladas pelo capitalismo, 
juntamente com a reorganização racional da produção, 
proporcionaria imediatamente para toda a sociedade a 
abundância e a segurança. Todas as ideologias operárias 
de antes da guerra encontram-se mais ou menos dorr1 ina
das por estas idéias falsas. O mito radical do progresso 
domina-as. Os imperialismos, no entanto, colocavam em 
ordem as suas forças de artilharia. Na II Internacional, 
um pL1nhado de marxistas revolucionários interpretavam 
por si mesmos as grandes linhas do desenvolvimento his
tórico. Na França, acerca da questão da violência proletá
ria, algu11s sindicalistas revolucionários chegam a virar as 
coisas de um modo bem claro . . .  

Ora, o capitalismo, antes iníquo e cruel, sem dúvida, 
mas criador de riquezas, se tornou, neste apogeu da sua 
história que começa em 2 de agosto de 1 9 1 4, o destruidor 
da sua própria civilização, o exterminador dos seus povos. 
Prodigiosamente desenvolvida num século de descobertas 
e de trabalho acirrado, a técnica científica, nas mãos dos 
grandes burgueses, chefes de "trusts» e donos de bancos, 
voltou-se contra o homem. Tudo o que servia para produ
zir, ampliar o poder humano sobre a natureza, enriquecer a 
vida, serviu para destruir e matar com uma violência de 
súbito mais evidente. Eram suficientes umas horas de bom
bardeio para destruir uma cidade, obra de séculos de cL1ltu
ra. É suficiente uma bala de 6 milímetros para deter de 
imediato o funcionamento do cérebro melhor organizado. 
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