DA GUERRA CIVIL À CRIAÇÃO DA UNIÃO SOVIÉTICA
Osvaldo Coggiola
A guerra civil russa eclodiu em abril de 1918 e, contabilizados nela os conflitos regionais,
terminou em 1922. Os “brancos” contrarrevolucionários capitularam em 1920, mas a guerra
continuou contra os chamados "verdes", grupos de cossacos e camponeses que assolaram
alguns distritos russos, e contra a intervenção de tropas polacas e japonesas. O conflito com os
polacos terminou em 1921; os japoneses se retiraram em 1922. A dispersão das forças foi sua
nota dominante: os grupos “brancos” eram chefiados por generais czaristas e apoiados pelos
“republicanos liberais” (os "cadetes"); o Exército Vermelho era dirigido pelo governo
bolchevique; havia também milícias anarquistas (o “Exército Insurgente Makhnovista”, também
conhecido como "Exército Negro") na Ucrânia, aliado ou adversário do Exército Vermelho
segundo as circunstâncias; o “Exército Verde” e as tropas estrangeiras de intervenção, enviadas
pela França, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e mais dez países. Aproveitando-se do caos em
que o país se encontrava, as nações aliadas beligerantes da Primeira Guerra Mundial resolveram
intervir a favor do Exército Branco, que estava dividido. Tropas inglesas, holandesas, americanas
e japonesas desembarcaram tanto nas regiões ocidentais (Crimeia e Geórgia) como nas orientais
(com a ocupação de Vladivostok e da Sibéria Oriental). Seus objetivos eram derrubar o governo
bolchevique e instaurar um regime favorável à continuação da Rússia na guerra; seu objetivo
maior, porém, era evitar a propagação do comunismo na Europa, daí a expressão utilizada por
Georges Clemenceau (primeiro-ministro da França) de cordon sanitaire, uma barreira de
segurança em torno da Rússia soviética.

Dirigentes bolcheviques, com Lênin e Trotsky ao centro, no primeiro aniversário da Revolução de
Outubro

A intervenção dos aliados na Rússia soviética foi uma operação militar multinacional lançada em
1918: a intervenção envolveu catorze nações e foi conduzida ao longo de uma vasta extensão
do território russo. No início o pretexto declarado foi o de resgatar a Legião Checoslovaca para
garantir os fornecimentos de armamentos e munições em portos russos e eventualmente
restabelecer a frente oriental da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra, os aliados
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intervieram abertamente na guerra civil russa dando apoio às tropas czaristas antibolcheviques
do Exército Branco.1 No entanto, a oposição à campanha militar em curso tornou generalizada
nos países da Entente, devido a uma combinação de falta de apoio do público interno e cansaço
da guerra; os objetivos divididos e divergentes e a falta de uma estratégia global dificultaram a
intervenção externa. Esses fatores, juntamente com a evacuação da Legião Checoslovaca e a
deterioração da situação obrigaram os aliados se retirarem do Norte da Rússia e da Sibéria, em
1920; os japoneses, no entanto, ocuparam partes da Sibéria até 1922.

Guardas Vermelhos das estradas de ferro em Chelyabinsk, 1917

Depois do ataque da Legião Tcheca estacionada na Sibéria, composta por quarenta mil soldados
e oficiais, houve uma grande ofensiva “branca” no verão de 1918: os bolcheviques se retiraram
da Ásia e da Sibéria e ficaram ameaçados pelo Norte e pelo Sul. Mas depois da vitória de Kazan
rejeitaram os brancos até os Urais; a derrota alemã de 1918 na contenda mundial lhes permitiu
retomar Riga e penetrar na Ucrânia. Os brancos, reorganizados pelo general Kolchak,
deflagraram uma nova ofensiva em 1919, retomando Riga junto aos “Corpos Francos” alemães,
ameaçando Petrogrado e Moscou pelo Sul. Mas foram rejeitados até eles organizarem uma nova
ofensiva em 1920 com o exército do barão Wrangel, armado e equipado pela França, e com a
guerra russo-polonesa, na qual a França também interveio através da sua missão militar em
Varsóvia. Apesar da evidente vontade de intervir contra a revolução soviética e de importantes
investimentos materiais, as potências, finalmente, renunciaram a uma operação de grande
envergadura devido à sua própria crise interna: houve motins nas frotas francesa e inglesa,
manifestações de operários e soldados no Canadá e a formação do “Conselho de Ação” pelos
sindicatos britânicos que ameaçaram com uma greve geral, o que impediu o apoio direto de
Inglaterra à Polônia contra a Rússia soviética.
A falta de união, coordenação e estratégias em comum entre os diversos líderes “brancos”,
foram as principais causas da derrota da reação antibolchevique que chegou a contar com forte
apoio externo (principalmente da França, Grã-Bretanha e Japão) durante o primeiro ano do
conflito. Com o fim do apoio aliado, o Exército Vermelho foi capaz de infligir derrotas ao Exército
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Branco e as restantes forças antissoviéticas levando ao seu colapso. Durante a intervenção
externa, a presença de tropas estrangeiras foi usada eficazmente como propaganda patriótica
pelos bolcheviques, conquistando o apoio de parcelas do antigo oficialato imperial. A crise
internacional somada ao apoio majoritário da população camponesa mais pobre determinou a
vitória “vermelha” na guerra civil. Houve motins nas tropas intervencionistas externas,
destacando-se a “revolta do Mar Negro” da armada francesa, quando esta se encontrava pronta
para atacar Odessa; seu principal dirigente, o marujo André Marty, se tornaria depois dirigente
do Partido Comunista da França.
O desembarco francês em Odessa permitiu às tropas galas, nas quais já oficiava como
comandante o futuro presidente Charles de Gaulle, controlar o Sul da Ucrânia e a Crimeia. Os
ingleses controlavam Batum, Baku, o Cáucaso, Kuban, o Leste do Don, Reval, e apoiavam os
governos “brancos” da região. Em 1919, os brancos, dirigidos por Kolchak, ameaçaram o próprio
centro do poder soviético, com Kolchak nos Urais, Denikin no Sul, Iudenitch indo da Estônia para
a capital. Entre os brancos e os vermelhos, os governos locais passavam de um campo para
outro: negociavam na Ásia central com os ingleses, dividiram a Ucrânia entre os partidários do
nacionalista Petliura e os do anarquista Makhno, enquanto a população, aterrorizada pelas
mudanças (Kiev foi tomada e retomada 16 vezes, pelos campos beligerantes) se escondia na
floresta. Kolchak não ocultava sua vontade de reconstituir o velho Império Russo. Mas em finais
de 1919, os esforços e a capacidade estratégico/militar de Trotsky, a resistência dos aliados a ir
mais longe, as inquietudes dos camponeses e das nacionalidades, inclinaram a balança para o
lado bolchevique.
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No terreno económico, devido à situação de emergência e pelo próprio ímpeto revolucionário
da situação, o partido bolchevique instituiu o "comunismo de guerra". O dinheiro e o mercado
foram praticamente abolidos, sendo substituídos por uma economia dirigida baseada na
tributação em género sobre os cereais e outros gêneros produzidos pelos camponeses. Uma das
consequências economicamente negativas dessas medidas foi desencorajarem o plantio, por
levarem os camponeses a sentir que bastaria produzir para sustento de suas famílias; os centros
urbanos ficaram quase sem alimentos, provocando um êxodo das cidades para o campo.
Petrogrado (São Petersburgo) e Moscou viram sua população reduzir-se pela metade. Em 6 de
julho de 1918, após o assassinato do embaixador alemão em Moscou, conde Wilhelm von
Mirbach, por um militante socialista revolucionário (SR) houve uma série de levantes e rebeliões
que se estenderam até dezembro de 1922 quando os opositores do regime bolchevique foram
definitivamente derrotados. No V Congresso dos Soviets de Toda Rússia, os discursos
antibolcheviques dos anarquistas e dos socialistas-revolucionários não receberam apoio da
grande maioria dos delegados. Derrotadas no congresso, essas correntes decidiram sabotar o
Tratado de Brest-Litovsk procurando arrastar a Rússia Soviética para uma nova guerra com a
Alemanha: o assassinato do embaixador alemão fez parte dessa tentativa.
O movimento anarquista ucraniano de oposição ao bolchevismo iniciou-se no vilarejo de GulaiPole, sob a liderança de Nestor Makhno, e se alastrou pelas regiões vizinhas de Aleksandrovsk
até alcançar Kiev. Makhno fora eleito presidente do soviet de Gulai-Pole em agosto de 1917 e
organizou uma pequena milícia para expropriar os latifúndios e dividi-los entre os camponeses
mais pobres. Após o tratado de Brest-Litovsk, que cedeu a Ucrânia ao Império Austro-Húngaro,
uma milícia “makhnovista” se formou e executou com sucesso ações de guerrilha contra o
exército invasor alemão. Com o armistício de novembro de 1918, as tropas estrangeiras se
retiraram. A milícia makhnovista se voltou nesse momento contra o líder nacionalista ucraniano
Petliura. Em seguida, Petliura foi derrotado pelo Exército Vermelho; durante o embate entre
“vermelhos” e nacionalistas Gulai-Pole ficou sob o domínio dos makhnovistas. Makhno
aproveitou a temporária calmaria para convocar congressos de camponeses com a finalidade de
implantar o “comunismo libertário”: suas discussões se voltaram principalmente para a defesa
da região contra os outros exércitos.

Nestor Makhno

O poder real permaneceu com o grupo de Makhno, que se esforçou para criar uma economia
de trocas livres entre o campo (Gulai-Pole, Aleksandrovsk) e a cidade (Kiev, Moscou,
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Petrogrado). A relativa calmaria terminou em 15 de junho de 1919, quando, após atritos
menores entre o exército makhnovista e grupos “vermelhos”, o IV Congresso Regional de GulaiPole convidou os soldados da base do Exército Vermelho a enviar seus representantes. Isso era
um desafio direto ao comando do Exército Vermelho. Em 4 de julho um decreto do governo
soviético proibiu o congresso e tornou o movimento makhnovista ilegal: suas tropas atacaram
Gulai-Pole e dissolveram as comunas. Poucos dias depois as forças brancas de Denikin chegaram
à região, obrigando a ambas as facções a se aliarem novamente. Durante os meses de agosto e
setembro, Denikin avançou a passo firme em direção a Moscou, enquanto makhnovistas e
comunistas eram obrigados a retroceder, chegando até as fronteiras ocidentais da Ucrânia. Em
setembro de 1919, Makhno surpreendeu Denikin lançando um ataque vitorioso à aldeia de
Peregonovka, cortando as linhas de abastecimento do general branco e semeando pânico e
desordem na sua retaguarda; ao final do ano o Exército Vermelho forçou Denikin a recuar até
as margens do Mar Negro.
O clímax da “revolução ucraniana” aconteceu nos meses que se seguiram à vitória em
Peregonovka. Durante os meses de outubro e novembro, Makhno esteve no poder nas cidades
de Ekaterinoslav e Aleksandrovsk, sua primeira oportunidade de aplicar a concepção anarquista
em ambiente urbano. O primeiro ato de Makhno após entrar nessas cidades (depois de esvaziar
as prisões) foi anunciar aos cidadãos que a partir de este momento eram livres para organizarem
suas vidas conforme preferissem, sem reconhecer qualquer autoridade; o liberalismo levado até
suas últimas consequências.2 Se proclamou a liberdade de imprensa, palavra e reunião; em
Ekaterinoslav surgiram imediatamente meia dezena de periódicos que representavam uma
ampla gama de tendências políticas. Makhno, porém, dissolveu os "comitês revolucionários"
bolcheviques em Ekaterinoslav e Aleksandrovsk, aconselhando seus membros a se dedicarem a
"algum trabalho honesto".3 Para os camponeses “novos proprietários” da Ucrânia a política de
total liberdade de comércio era a realização de suas aspirações de ascensão social.
A classe operária ucraniana não respondeu ao movimento makhnovista com o mesmo
entusiasmo dos camponeses. Ao negar-se a abandonar sua pretensão de independência em
relação ao Exército Vermelho, o movimento makhnovista foi novamente declarado ilegal em
1920 pelo governo soviético. O Exército Vermelho voltou a combatê-lo; durante os oito meses
que se seguiram ambos os lados sofreram pesadas baixas. Em outubro de 1920, o barão
Wrangel, sucessor de Denikin no comando dos brancos do Sul, lançou uma importante ofensiva,
partindo da Crimeia rumo ao Norte. Novamente o Exército Vermelho solicitou a ajuda dos
makhnovistas, e novamente a frágil aliança se refez. Menos de um mês mais tarde, já com a
guerra civil ganha, a aliança foi novamente desfeita. Em 25 de novembro, líderes do exército
makhnovista, reunidos na Crimeia por ocasião da vitória sobre Wrangel, foram presos e
executados. No dia seguinte, por ordem de Trotsky, Gulai-Pole foi atacada e ocupada pelo
Exército Vermelho. Makhno conseguiu fugir e se exilar na França.
No primeiro ano da existência do Estado soviético foram elaborados os atos legislativos
fundamentais no domínio da política social que incluíam problemas tais como o trabalho e a
organização da sua proteção, o salário, os cuidados com a saúde dos trabalhadores, a proteção
à maternidade e à infância, suprimindo o trabalho noturno de mulheres e de menores de 16
anos, assim como as horas extras e o trabalho nas minas às mulheres e aos menores de 18 anos,
o melhoramento das condições habitacionais e das condições de vida, a assistência médica aos

2

O que não deixava de lembrar a crítica ao anarquismo realizada pelo socialista inglês William Morris no
final do século XIX: “Se libertar-se da autoridade significa afirmar que seria aconselhável ou possível que
cada indivíduo faça sempre o que lhe apraz em quaisquer circunstâncias, isso equivale a uma negação
absoluta da sociedade e torna impossível o comunismo entendido como expressão mais alta da
sociedade”.
3
Paul Avrich. Les Anarchistes Russes. Paris, François Maspéro, 1979.

5

trabalhadores.4 Ainda existia uma representação política pluripartidária no Soviet: “O Soviet dos
Deputados Operários e Soldados de Petrogrado, que estava em plena atividade quando me
encontrava na Rússia, pode fornecer um exemplo do funcionamento da organização
governamental urbana do Estado socialista. Era formado por cerca de 1.200 delegados e, em
circunstâncias normais, tinha uma sessão plenária de duas em duas semanas. Ao mesmo tempo,
ele nomeava um ‘Comitê Executivo Central’ de 110 membros eleitos numa base de
representação proporcional dos partidos; este Comitê Executivo Central convidava, para
participar nos seus trabalhos, membros do Comitê Central de todos os partidos, do Comitê
Central dos sindicatos profissionais, comissões das empresas e outras organizações
democráticas. A par do grande Soviet da cidade existiam ainda soviets de bairro, constituídos
por delegados de cada bairro no Soviet da cidade e responsáveis pela administração dos
respectivos setores urbanos”.5 As milícias operárias tomaram o nome de “Guardas Vermelhos”
seguindo a Carta da Guarda de Vyborg (Petrogrado): participação voluntária, observância da
disciplina, assistência às reuniões, estudo e cuidado das armas.

Destacamento feminino de Guardas Vermelhos

O exercício do poder dentro das fábricas, por sua vez, vinha sendo preparado pelos bolcheviques
desde antes da insurreição: “Enquanto se preparavam para a tomada do poder, Lênin e seus
seguidores procuraram aproximar-se dos sindicatos por um novo ângulo e definir seu papel no
sistema soviético. A ideia econômica central que Lênin então expôs foi a do ‘controle operário’
da indústria. Isto não significava ainda a socialização ou nacionalização total da economia. O
‘controle operário’ era concebido como uma espécie de controle dual da indústria por patrões
e trabalhadores, um condomínio no qual estes últimos deveriam se adestrar para uma futura
administração exclusiva e no qual progressivamente iriam ampliando a esfera de suas
responsabilidades. Lênin não pensava em nenhuma colaboração prolongada entre as classes, e
o seu ‘controle operário’, por conseguinte, não podia ser comparado, por exemplo, aos comitês
conjuntos de produção britânicos. O ‘controle operário’, ao contrário, constituía o marco da luta
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entre capitalistas e trabalhadores em um período de transição, ao término do qual os primeiros
seriam expropriados. No que tocava aos sindicatos se esperava que estes desempenhassem seu
papel na instauração do ‘controle operário’”.6 O contraste entre o que “se esperava” e o que de
fato aconteceu foi fonte de inúmeros problemas: “Lênin passou do chamado à iniciativa
desordenada das massas para o apelo e a exigência de disciplina. O controle operário fora, ao
longo de 1917, uma consigna bolchevique que correspondia à luta política contra o patronato e
sua sabotagem. Depois da tomada do poder, ele revestiu outro alcance: os operários queriam
tomar o controle das fábricas para dar satisfação às suas estreitas necessidades imediatas; o
controle operário se transformou rapidamente em uma autogestão pautada apenas pelos
problemas locais. Os patrões reagiram sabotando a produção ou fechando as fábricas. Os
bolcheviques responderam nacionalizando-as, mas sem dispor de pessoal qualificado para gerilas”:7 essa “virada brutal” (nas palavras de Jean-Jacques Marie), e o conflito social e político que
estava na sua base, foi uma das fontes, se não a principal, que conduziria, em condições de
guerra civil, à supressão de muitas liberdades democráticas e ao reforço do regime disciplinar
interno do partido bolchevique.

Cartaz do governo soviético durante a guerra civil, chamando à população a integrar o Exército
Vermelho

Com relação à justiça, todos os observadores coincidem em reconhecer a generosidade
(segundo alguns, até a “ingenuidade”) da revolução na matéria. A palavra “culpado” foi
cancelada do vocabulário oficial: somente a sociedade era culpada dos crimes perpetrados por
seus membros. Foi até sugerido que se eliminassem do Código Penal as penas de prisão com
duração máxima e mínima para determinados delitos. O jurista Krylenko queria confiar às cortes
a imposição de penas, de acordo que o que considerassem mais apropriado em cada caso. Na
primeira redação do novo Código Penal, o governo fixou a pena máxima em cinco anos de
“privação de liberdade”. Em maio de 1922 essa pena foi elevada para dez anos. A educação e a
instrução dos presos foram promovidas e fomentadas. Esperava-se que a influência do novo
sistema soviético contribuísse para reeducar rapidamente os criminosos e delinquentes.
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A questão nacional, por sua vez, punha em jogo o elo da revolução russa com a revolução
internacional, ou seja, a questão da estratégia revolucionária internacional de transição ao
socialismo. Nas palavras de Lênin: “Igualdade completa de direitos para todas as nações, direito
das nações a disporem livremente de seus destinos, fusão dos operários de todas as nações:
esse é o programa que o marxismo e a experiência da Rússia e do mundo inteiro ensinam aos
operários”. A questão nacional foi um elemento que “Lênin, com seu habitual olho penetrante
para realidades políticas, transformou em um dos fundamentos da política comunista no mundo
colonial”.8 As tendências objetivas do imperialismo colidiam necessariamente com as
tendências subjetivas da nacionalidade oprimida, criando o sujeito da autodeterminação: “(Para
Lênin) onde existe um movimento popular que ‘sente ser outra nação’, já está definido o sujeito
da autodeterminação. Diferentemente dos autores que vão somando diversos traços
diferenciados para qualificar sua especificidade nacional, Lênin enfatiza uma descrição ampla
das modalidades do protesto”.9 Anos mais tarde, Stalin chegou a criticar o moribundo Lênin, no
Birô Político do partido bolchevique, por “liberalismo nacional”. Lênin rompeu nessa ocasião
com Stalin, escrevendo que “nada atrasa tanto o desenvolvimento e a consolidação da
solidariedade de classe como a injustiça no terreno nacional. Nada ofende tanto o componente
de uma nacionalidade como o ataque ao sentimento de igualdade pelos seus camaradas
proletários, embora o façam por negligência”.10 Nas nações do império russo
“autodeterminadas” pelos aliados da Entente no primeiro pós-guerra (Ucrânia e Geórgia, entre
outras) e governadas pelos mencheviques ou pelos nacionalistas, a política seguida foi o
contrário da democracia (houve episódios de repressão selvagem conduzida pelos novos
governos) e da independência nacional (pois houve ocupação militar do território por tropas
alemãs e francesas).
No decorrer da guerra civil na Geórgia, Trotsky precisou a relação entre a autodeterminação
nacional e a revolução social: “A república soviética, contra o império czarista, soldado pela
violência e pela opressão, proclamou abertamente o direito à autodeterminação dos povos e a
liberdade para se constituírem em estados nacionais independentes. Entendendo a importância
desse princípio para a transição ao socialismo, nosso partido não o transformou, no entanto, em
dogma absoluto, superior a todas as tarefas históricas. O desenvolvimento econômico da
humanidade atual tem um caráter profundamente centralizado. O capitalismo criou as
premissas essenciais para a realização de um sistema econômico mundial único. O imperialismo
não é senão a expressão de rapina da necessidade de unidade e direção para toda a vida
econômica do planeta. O princípio de autodeterminação dos povos não está situado por cima
das tendências unificadoras próprias da economia socialista. Ele ocupa no curso do
desenvolvimento histórico o lugar subordinado que também corresponde à democracia, mas o
centralismo socialista não pode tomar imediatamente o lugar do centralismo imperialista. As
nações oprimidas devem ter a possibilidade de relaxar seus membros atrofiados pelo jugo
capitalista. A impotência econômica desses compartimentos estanques que são os diversos
estados nacionais revela-se em toda a sua extensão a partir do nascimento de cada novo estado
nacional. A revolução social vitoriosa deixará a cada grupo nacional a faculdade de resolver os
problemas da cultura nacional, mas unificará - em benefício dos trabalhadores e com seu acordo
- as tarefas econômicas cuja solução racional depende das condições históricas e técnicas
naturais, não da natureza dos grupos nacionais. A independência nacional é a etapa histórica,
frequentemente inevitável, em direção da ditadura da classe operária, que, em virtude das leis
da estratégia revolucionária manifesta, inclusive na guerra civil, tendências profundamente
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centralistas, opostas ao separatismo nacional e coincidentes com as necessidades da economia
socialista racional do futuro”.11
A questão da supressão da Assembleia Constituinte pelo governo soviético merece uma
elucidação ponderada. As eleições constituintes tinham sido uma iniciativa do Governo
Provisório. O governo bolchevique, constituído em outubro, permitiu que as mesmas se
realizassem. A Constituinte foi eleita e se reuniu a 5 de janeiro de 1918. Desde a sua primeira
reunião, se opôs ao governo bolchevique que, por isso, resolveu dissolvê-la a 6 de janeiro, com
o argumento de que a composição de forças da Assembleia não correspondia mais àquelas
existentes na Rússia revolucionária. A Constituinte fora convocada logo depois da tomada do
poder, mas sobre a base das “listas” (chapas) existentes antes de outubro (que não levavam em
conta, por exemplo, a divisão dos SR em direita e esquerda, esta última solidária com os
bolcheviques no governo soviético). Adiadas diversas vezes, as eleições constituíam para os
partidos que haviam sustentado o Governo Provisório um meio para acabar com o “duplo
poder”, através da supressão do poder soviético. A insurreição de outubro cortou esses planos.
A convocação da Constituinte foi mantida como um meio para conferir “legitimidade
democrática” ao poder soviético, o que exigia como condição que ela reconhecesse esse poder.

Jakob Svredlov, dirigente bolchevique que leu na Assembleia Constituinte o decreto de sua dissolução

No seu trabalho Terrorismo e Comunismo, redigido em polêmica contra Kautsky em plena guerra
civil, Trotsky disse que essa fora exatamente a função da Duma de Petrogrado no ano
revolucionário: “Em Petersburgo, em 1917, nós também elegemos uma Comuna (a Duma
municipal), na base do mesmo sufrágio ‘democrático’, sem restrições para a burguesia. Essas
eleições, logo a seguir do boicote dos partidos burgueses, nos deram uma esmagadora maioria.
A Duma, eleita democraticamente, submeteu-se voluntariamente ao Soviet de Petersburgo, isto
é, colocou o fato da ditadura do proletariado por cima do ‘princípio’ do sufrágio universal; algum
tempo após, ela dissolvia-se, por sua própria iniciativa, em favor de uma das seções do soviet de
Petersburgo. Dessa maneira, o Soviet de Petersburgo - esse verdadeiro pai do poder soviético teve por ele a graça divina, uma auréola formalmente democrática”. Nas eleições para a
Assembleia Constituinte, realizadas em janeiro de 1918 em âmbito nacional, os bolcheviques
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ficaram em minoria no cômputo geral, embora obtivessem maioria nos distritos industriais (424
mil votos em Petrogrado, contra 245 mil do partido burguês “cadete”, e 17 mil para os
mencheviques) e, sobretudo, ficaram em minoria na eleição geral os partidários do poder
soviético, o que criava, objetivamente, um “duplo poder” com a Constituinte. Em A Revolução
Proletária e o Renegado Kautsky, Lênin insistiu na superioridade da “democracia soviética”
sobre a burguesa, para justificar a dissolução da Constituinte (logo depois que ela recusasse
reconhecer o governo soviético).
O decreto de dissolução, de 19 de janeiro de 1918, afirmava: “A revolução russa fez inicialmente
surgir os soviets dos deputados operários, soldados e camponeses como a organização massiva
de todas as massas trabalhadoras e exploradas, a única capaz de dirigir a luta dessas classes com
vistas à sua completa emancipação econômica e política. Votando pelos candidatos do partido
SR, o povo não pôde escolher entre os da direita, partidários da burguesia, e os da esquerda,
partidários do socialismo. Assim, esta Constituinte, que devia ser a realização da república
burguesa parlamentar, transformou-se em um obstáculo ao poder dos soviets e à Revolução de
Outubro. Reunida a 5 de janeiro, a Constituinte deu maioria ao partido SR de direita, o partido
de Kerensky, de Avskentiev, de Tchernov. Naturalmente, esse partido recusou discutir a
proposta clara e precisa do Comitê Executivo Central dos Soviets: reconhecer o programa do
poder soviético, a ‘declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado’, a Revolução de
Outubro e o poder soviético. Assim, a Constituinte rompeu todo laço com a República Soviética
da Rússia. Era então inevitável que a fração bolchevique e a dos SR de esquerda, que detém
publicamente a imensa maioria dos soviets e gozam da confiança da maioria camponesa, se
retirassem de tal Assembleia Constituinte”.12
O ato de dissolução teve consequências internas e, sobretudo, externas. A dissolução da
Assembleia Constituinte teve o apoio dos bolcheviques, dos socialistas revolucionários de
esquerda e dos anarquistas. Durante a Revolução de Outubro, quatro anarquistas eram
membros do Comitê Militar Revolucionário do Soviet, e um marinheiro anarquista da base naval
de Kronstadt liderou a delegação que dissolveu a Assembleia Constituinte. Depois da tomada do
poder pelos soviets, “durante a primeira semana de dezembro de 1917 se realizaram algumas
manifestações a favor da Assembleia Constituinte, isto é, contra o poder dos soviets. Guardas
vermelhos irresponsáveis atiraram então contra um dos cortejos e fizeram alguns mortos. A
reação perante esta violência estúpida foi imediata: em doze horas, foi modificada a constituição
do Soviet de Petrogrado; mais de uma dúzia de deputados bolcheviques foram demitidos e
substituídos por mencheviques... Apesar disso, foram precisas três semanas para acalmar o
ressentimento público e permitir a reintegração dos bolcheviques”.13 Foi um erro político dos
bolcheviques manter a convocação da Constituinte, nas condições descritas no decreto? Em
nenhum texto eles admitiram isso; não é claro se houve um erro de cálculo, ou um compromisso
político prévio. O prejuízo político, especialmente internacional, foi grande: a dissolução da
Assembleia Constituinte foi o grande argumento da direita liberal e da socialdemocracia
europeia contra o comunismo.
Mas as críticas não vieram só da direita e da socialdemocracia; também Rosa Luxemburgo
descarregou sua crítica contra a dissolução da Assembleia e contra as restrições às liberdades
democráticas em geral: “No lugar dos organismos representativos saídos de eleições populares
gerais, Lenin e Trotsky puseram os soviets como a única representação verdadeira das massas
operárias. Mas, abafando a vida política em todo o país, a paralisia atinge também, cada vez
mais, a vida nos soviets. Sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e de reunião,
sem livre enfrentamento de opiniões, a vida se estiola em qualquer instituição pública, torna-se
uma vida aparente na qual a burocracia subsiste como o único elemento ativo. A vida pública
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adormece progressivamente, algumas dúzias de chefes, partidários de uma inesgotável energia
e de um idealismo sem limites, dirigem e governam; entre eles, a direção é assegurada, na
realidade, por uma dúzia de espíritos superiores, e a elite do operariado é convocada de tempos
em tempos para reuniões, com o fim de aplaudir os discursos dos chefes e de votar
unanimemente as resoluções propostas: é pois, no fundo, uma clique que governa – trata-se de
uma ditadura, é verdade, não a ditadura do proletariado, mas a ditadura de um punhado de
políticos, isto é, uma ditadura no sentido puramente burguês, no sentido da dominação jacobina
(periodicidade dos Congressos dos soviets adiada de três para seis meses!). E ainda mais: tal
estado de coisas engendra inevitavelmente um recrudescimento da selvageria na vida pública:
atentados, execução de reféns etc. É uma lei objetiva, todo-poderosa, a que nenhum partido
pode fugir”.14
Rosa Luxemburgo modificou seu ponto de vista a respeito, ao constatar que, livrada à sua
própria sorte, a Constituinte demonstrou carecer de poder de mobilização popular significativo
contra o poder soviético; ela “não teria podido governar diante das desordens da época,
dominada pelos mesmos partidos que tinham sido incapazes de governar em 1917, privada de
todo apoio militar e administrativo; ela não tinha programa nem nenhum eleitorado disposto a
lutar pelo seu direito a governar”;15 motivos que explicam “a indiferença fundamental do povo
russo em relação ao destino da Assembleia Constituinte”.16 Rosa recusava todo compromisso
que, em nome das necessidades imediatas, bloqueasse o pleno desenvolvimento da vida e da
ação política das massas, escrevendo que "abafando a vida política em todo o país, é fatal que a
vida no próprio soviet seja cada vez mais paralisada. Sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada
de imprensa e de reunião, sem luta livre entre as opiniões, a vida morre em todas as instituições
públicas, torna-se uma vida aparente, onde a burocracia resta como o único elemento ativo".

Trotsky com oficiais do Exército Vermelho
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Gyorg Lukács viu nas críticas de Rosa a expressão de um pensamento antibolchevique em pontos
cruciais. Rosa criticara a dissolução da Constituinte, não como uma defesa de princípios desse
instituto, mas como uma demonstração da falta de confiança dos bolcheviques nas massas,
capazes, através da sua pressão, (como acontecera nas revoluções francesa e inglesa) de mudar
o rumo e o conteúdo dessa Assembleia ("Os soviets, como coluna vertebral, mais a Constituinte
e o sufrágio universal", era a fórmula de Rosa): “Rosa não realça que essas mudanças de
orientação se pareciam diabolicamente, na sua essência, com a dissolução da Constituinte. As
organizações revolucionárias dos elementos mais nitidamente progressistas da revolução (os
conselhos de soldados do exército inglês, as seções parisienses) baniram sempre pela violência
os elementos retrógrados, transformando esses corpos parlamentares em conformidade com o
nível da revolução. Na revolução russa dá-se a passagem desses reforços quantitativos à
mudança qualitativa. Os soviets, organizações dos elementos mais progressistas da revolução,
não se contentaram em depurar a Constituinte de todos os elementos para lá dos bolcheviques
e dos SR de esquerda, substituíram-nos. Os órgãos proletários (e semiproletários) de controle e
de consecução da revolução burguesa tornaram-se órgãos de luta e governo do proletariado
vitorioso. É isso que Rosa ignora na sua crítica da substituição da Constituinte pelos soviets: vê
a revolução proletária sob as formas estruturais das revoluções burguesas”.17
Segundo outro autor: “O ensaio de Rosa sobre a revolução russa, celebrado hoje como uma
acusação profética contra os bolcheviques (é mais) uma exposição da revolução ideal, redigido
- como acontecia frequentemente com Rosa - sob a forma de diálogo crítico, na ocasião com a
Revolução de Outubro. Os que procuraram nela uma crítica dos fundamentos da revolução
bolchevique devem buscar em outro lado”.18 A oposição de Rosa ao bolchevismo foi
circunstancial. Pelo contrário, não parece circunstancial, mas estratégica, a conclusão com que
Rosa encerrou seu ensaio: "O essencial e duradouro na política dos bolcheviques (...) o que
permanece, seu mérito histórico imperecível, é que conquistando o poder político e colocando
o problema prático da realização do socialismo abriram o caminho ao proletariado internacional
e fizeram progredir consideravelmente o conflito entre capital e trabalho no mundo inteiro. Na
Rússia, o problema só podia ser posto, não podia ser resolvido, pois só pode ser resolvido em
escala internacional. E, nesse sentido, o futuro pertence em toda parte ao bolchevismo".19
Durante a guerra civil, o poder soviético pendeu por um fio em diversas ocasiões. A origem de
sua instabilidade não foi só militar. O “comunismo de guerra”, o confisco das colheitas para
alimentar as cidades esfomeadas e o próprio Exército Vermelho, criou atritos enormes em
diversas regiões com os camponeses. As milícias camponesas “verdes” surgiram em diversos
pontos do vasto território alimentando-se do ódio camponês pelas requisições forçadas de
grãos, e pela própria fome. Em 1921, o governo bolchevique teve de recuar de um decreto de
expropriação departe da colheita dos produtores siberianos, em função da resistência que ele
suscitou na região, à qual foi concedido direito de comercialização livre de sua produção. Se a
medida inicial provocara ódio, o recuo provocou instabilidade política. A guerra civil se
desenvolveu no meio dessas contradições sociais e políticas e do bloqueio econômico e político
internacional ao poder soviético, do qual este tentou sair por meios diplomáticos e militares.
E, como já acontecera na Comuna de Paris, alguns elementos patrióticos da classe dominante e
do Estado czarista, especialmente oficiais militares, em absoluto comunistas ou mesmo de
esquerda, aderiram à Revolução de Outubro, ou melhor, ao poder soviético, contra a
intervenção externa: “Os sentimentos patrióticos foram o principal motivo que levou um bom
número de oficiais do velho exército a oferecer os seus serviços ao governo soviético, ao qual
eram hostis. Compreenderam que a libertação nacional da Rússia estava vinculada ao poder
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soviético, e viram que as ‘associações patrióticas’ que lutavam contra os soviets se
transformavam em agências de potências imperialistas, que queriam abocanhar os campos de
milho e as reservas petroleiras e minerais do solo russo”.20
Surpreendentemente, para os que davam sua precária sobrevida como temporária e quase
miraculosa, o governo bolchevique sobreviveu a todos esses fatores adversos. O preço pago pela
população russa, a ser somado aos milhões de vítimas provocados pela guerra mundial, foi
enorme: Jean-Jacques Marie calculou em 4,5 milhões as mortes durante a guerra civil, sendo só
parte delas provocada pelas hostilidades militares. O Exército Vermelho, composto menos por
camponeses fardados (como era o exército czarista) do que por desempregados urbanos e rurais
sem treino militar, teve um milhão de baixas fatais ao longo da guerra civil, quase dois terços
das quais provocadas por fome, frio e doenças variadas (houve uma devastadora epidemia de
tifo). No total, em torno de 3% da população russa pereceu ao longo dessa guerra,
contabilizando suas vítimas diretas e indiretas, um percentual enorme a ser somado às vítimas
russas da guerra mundial.21 Essa sangria humana e os métodos militares estritos usados para a
inicialmente improvável vitória militar deixaram marcas de longo prazo na jovem sociedade
soviética.
Ao longo dos anos, a história do bolchevismo foi feita e refeita, ao calor das vicissitudes políticas
e ideológicas. Ela exemplificou, melhor do que outras, a ilusão de uma história “imparcial”,
portadora de verdades absolutas ou de conclusões definitivas. Raramente, por outro lado,
tratou-se do aparecimento de dados ou documentos novos, mas de uma reinterpretação dos
antigos, o que sublinha o caráter político-ideológico da questão. A sorte da história do
bolchevismo na Rússia expressa essa asserção: “A Rússia é um país de passado imprevisível”, diz
uma velha piada. Muitas vezes, é na pena dos mesmos autores que encontramos interpretações
simetricamente opostas. É o caso, por exemplo, de Dimitri Volkogonov. Esse general-historiador,
conselheiro militar do governo de Boris Ieltsin, sustentou, ao longo dos anos soviéticos, a versão
“oficial” do Kremlin, apresentando o bolchevismo como um “bem absoluto”, surgido da cabeça
de Lênin. Em contrapartida, Trotsky era apresentado por esse historiador como a encarnação
do mal, inimigo de Lênin do início ao fim e inimigo do socialismo por conta do imperialismo.
Num texto posterior à dissolução da URSS,22 Volkogonov mudou completamente seu ponto de
vista: o bolchevismo passou a ser o “mal absoluto”, surgido também do gênio (agora demoníaco)
de Lênin. Quanto a Stalin e Trotsky, passaram a serem “irmãos inimigos” e filhos legítimos de
Lênin e do bolchevismo. Volkogonov interpretou tendenciosamente e fora de contexto frases
de uma série de cartas de Lênin, nas quais “nota por nota, carta por carta, Lênin, o semideus
venerado durante 62 anos, inclusive por mim, aparece não como o guia magnânimo da lenda,
mas como um tirano cínico, disposto a tudo para tomar e conservar o poder”; “Lênin é o
verdadeiro pai do terror vermelho, e não Stalin”, lembrando um folhetinesco “historiador” que
intitulou um seu trabalho: “Lênin, a Causa do Mal”.23 A instauração de fato de uma ditadura de
partido, embora não se legislasse explicitamente o princípio do “partido único”, foi o principal
elemento que abonou essas interpretações (e acusações).
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Não faltaram historiadores ou simples panfletistas para afirmar que os bolcheviques usaram
astuciosamente, em 1917, uma maioria circunstancial nos soviets, para lançar a palavra de
ordem de “todo poder aos soviets”, encobrindo seu plano de uma ditadura de partido único,
enganando o restante da esquerda e até os próprios trabalhadores, convencendo estes de que
seriam eles que governariam o país. Essa linha de argumentação se resume nas seguintes
propostas de interpretação: 1) A Revolução de Outubro foi um golpe de estado ilegítimo contra
as instituições (real ou potencialmente) existentes; 2) A sua alegada pretensão de instaurar uma
“ditadura do proletariado” baseada na democracia operária não passou de uma máscara para
instaurar uma ditadura do partido único, verdadeiro objetivo dos bolcheviques; 3) O “Terror
Vermelho” foi ilegítimo, brutal e desnecessário, mas decorrente de modo lógico das premissas
anteriores; 4) A proscrição dos outros partidos, e a proibição das frações dentro do bolchevismo
(no X Congresso do Partido Comunista-bolchevique, em 1921) decorreram da própria natureza
do “golpe de outubro”; 5) A ditadura unipessoal de Stalin foi a decorrência natural desse
processo: o regime stalinista teria sido, portanto, um filho legítimo do bolchevismo e da
Revolução do Outubro.
A guerra civil russa foi diretamente responsável pelo fim do “pluripartidarismo soviético”, que
Lênin caracterizara (e almejara de modo explícito) previamente como a “via mais rica” para o
desenvolvimento da ditadura proletária, e do pluripartidarismo político em geral no país. Em
novembro de 1917, a Pravda ainda proclamava: “Estávamos de acordo e continuamos a estar
de acordo em partilhar o poder com a minoria dos soviets, com a condição de uma obrigação
leal e honesta desta minoria em se subordinar à maioria e em realizar o programa aprovado por
todo o Segundo Congresso dos Soviets de toda a Rússia, o que consiste em dar passos paulatinos,
mas firmes e constantes, rumo ao socialismo”.24 E Lênin insistia na “honestidade” da coligação
com os representantes do Partido Socialista Revolucionário de esquerda, integrado ao governo
soviético. Num quadro político instável, foi decidido pelos bolcheviques estender um ramo de
oliveira aos partidos socialistas excluídos do poder, ou aceitá-lo quando estendido por eles. A
exclusão de fato dos mencheviques dos soviets não tinha impedido o Comitê Central desse
partido de reunir uma conferência pública de cinco dias, em Moscou, no final de outubro de
1918. A eclosão da guerra civil e a ameaça ao regime colocaram os mencheviques numa posição
embaraçosa, visto que, apesar de toda sua hostilidade contra os bolcheviques, tinham ainda
menos a esperar de uma restauração. Escolheram o caminho do compromisso. A conferência
aprovou uma série de “teses e resoluções” reconhecendo a Revolução de Outubro como
“historicamente necessária” e como “um fermento gigantesco que tinha posto o mundo inteiro
em movimento”, renunciando a “toda cooperação política com as classes hostis à democracia”.
A tentativa menchevique - apoiar a revolução sem reconhecer o governo soviético nem sua
legitimidade - não resistiu à prova dos acontecimentos, dominados pela guerra civil, o cerco
internacional contra a Rússia soviética e seus desdobramentos políticos internos. Não eram
divergências políticas parlamentares ou próprias de assembleias democráticas em períodos
pacíficos, mas uma luta de vida ou morte. Rosa Luxemburgo caracterizou do modo que segue a
política menchevique (e por oposição a ela, também a política bolchevique): “Obcecados pela
ficção do caráter burguês da revolução russa – já que se diz que a Rússia ainda não está madura
para uma revolução social – agarraram-se desesperadamente à coalizão com os liberais
burgueses, isto é, à união forçada entre os elementos que, cindidos pela marcha interna natural
do desenvolvimento revolucionário, tinham entrado em violenta oposição recíproca. Os Axelrod
e os Dan [dirigentes mencheviques] queriam a todo custo colaborar com as classes e os partidos
que ameaçavam mais perigosamente a revolução e sua primeira conquista, a democracia. Nesta
situação coube à tendência bolchevique o mérito histórico de ter proclamado e prosseguido,
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desde o início, com uma coerência férrea, a única tática que podia salvar a democracia e fazer
avançar a revolução...
“Todo o poder às mãos das massas operárias e camponesas, às mãos dos soviets – esta era, de
fato, a única saída para as dificuldades em que se encontrava a revolução, o golpe de espada
que permitia cortar o nó górdio, tirar a revolução do impasse e deixar o campo livre à
continuação de um desenvolvimento sem entraves. O partido de Lenin foi, assim, o único na
Rússia que compreendeu os verdadeiros interesses da revolução neste primeiro período, foi o
seu elemento motor, e, nesse sentido, o único partido a praticar uma política realmente
socialista. Isso explica também que os bolcheviques, minoria proscrita, caluniada e acuada por
todos os lados no início da revolução tenham, num curto espaço de tempo, se tornado seus
dirigentes e podido reunir, sob a sua bandeira, todas as massas realmente populares: o
proletariado urbano, o exército, o campesinato, assim como os elementos revolucionários da
democracia, a ala de esquerda dos socialistas revolucionários... Com sua insurreição de outubro
não somente salvaram, de fato, a Revolução Russa, mas também a honra do socialismo
internacional”.25
A guerra civil transformou os bolcheviques em “partido único do Estado”, depois de um
fracassado atentado de seus iniciais aliados SRs de esquerda contra a vida de Lênin (embora
Fanny Kaplan, sua autora, insistisse em que tinha agido por conta própria: foi sumariamente
executada)26 e os assassinatos de Uritsky e do popular orador bolchevique Volodarsky: “Os
acontecimentos do verão de 1918 deixaram os bolcheviques sem rivais nem comparsas como
partido dominante no estado; e possuíam na Tcheka um órgão de poder absoluto. Persistia,
contudo, uma forte relutância em usar esse poder sem restrições. Não tinha ainda chegado o
momento para a extinção final dos partidos excluídos. O terror era, nesta altura, um instrumento
caprichoso e era normal encontrar partidos contra os quais tinham sido pronunciados os mais
violentos anátemas e tomadas as medidas mais drásticas a continuarem a sobreviver e a
gozarem de certa medida de tolerância. Um dos primeiros decretos do novo regime tinha
autorizado o Sovnarkom a encerrar todos os jornais que pregassem ‘aberta resistência ou
desobediência ao Governo Operário e Camponês’ e, em princípio, a imprensa burguesa deixou
de existir. Apesar deste decreto, contudo, e apesar da proscrição do partido cadete, em fins de
1917, o jornal cadete Svoboda Rossi ainda era publicado em Moscou no verão de 1918. O jornal
menchevique de Petrogrado, Novyi Luch, foi suprimido em fevereiro de 1918 pela sua campanha
de oposição ao tratado de Brest-Litovsk. Não obstante, reapareceu, em abril, em Moscou, com
o nome de Vpered e continuou durante algum tempo a sua carreira sem interferências.
Publicavam-se em Moscou jornais anarquistas muito tempo depois da ação da Tcheka contra os
anarquistas, em abril de 1918”.27 A guerra civil varreu em breve os compromissos de fato entre
o bolchevismo e a oposição, soviética ou não.
A denúncia da repressão ao anarquismo por parte dos bolcheviques supõe, em geral, que essa
corrente existisse como força unificada na Rússia. Mas, sob o impacto da Revolução de Outubro,
o anarquismo russo fraturou-se em diversas correntes; algumas delas solidárias com os
bolcheviques. Durante a guerra civil russa, havia desde anarquistas pró-soviéticos até
personagens utópicos inofensivos e terroristas declaradamente anticomunistas. Paul Avrich,
historiador simpático ao anarquismo, afirmou: “A campanha do terrorismo seguiu por vários
meses, atingindo um clímax em setembro de 1919, quando um grupo de ‘anarquistas
clandestinos’ associados aos socialistas revolucionários de esquerda bombardearam a sede do
Partido Comunista de Moscou, matando e ferindo 67 pessoas”. Avrich nota que “havia um
25
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pequeno exército de anarquistas que tomaram armas contra os brancos durante a guerra civil”.
Em agosto de 1919 Lênin descreveu esses “anarquistas soviéticos” como “nossos melhores
camaradas e amigos”, citando, como exemplo, o dirigente anarquista Vladimir Shatov. O
anarquismo russo concluiu dividido em diversos grupos e praticamente se dissolveu, incluindo
casos como o de Piotr Archinov, um de seus principais representantes, historiador do
“movimento makhnovista”,28 que ingressou no PCUS (Partido Comunista da União Soviética) em
1930.29
As tropas do anarquista Nestor Makhno, na Ucrânia, aliavam-se ao Exército Vermelho na luta
contra os “brancos”, mas mantinham um enfrentamento com a liderança do Exército Vermelho
na questão da luta por um comando militar único (ou descentralizado, segundo o líder ucraniano
propunha) para a guerra civil e contra a intervenção estrangeira, o que também aconteceu com
unidades militares comandadas pelos SRs. Segundo Trotsky, “os camponeses haviam aprovado
os ‘bolchevistas’, mas tornavam-se cada vez mais hostis aos ‘comunistas’... (Makhno) parava e
pilhava os trens destinados às fábricas, às usinas e ao Exército Vermelho... Denominava tudo
isto de luta anarquista contra o Estado. Em realidade, era a luta do pequeno proprietário
exasperado contra a ditadura proletária... Eram convulsões da pequena-burguesia camponesa
que queria livrar-se do capital mas, ao mesmo tempo, não aceitava submeter-se à ditadura do
proletariado”.30 Trotsky catalogou igualmente a insurreição camponesa de Tambov (liderada
pelos socialistas revolucionários).

Alexandra Kollontaï

A guerra civil e a polarização política foram transformando o bolchevismo no dono absoluto do
cenário político, o único partido representado nos soviets (entre 70% a 80% dos delegados no
Congresso dos Soviets de Toda Rússia, no outono de 1918, 99% dos delegados em 1920)31. Nas
velhas classes dominantes, a base social dos antigos partidos burgueses e aristocráticos tinha se
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transformado em “vendedores ambulantes, carregadores, atendentes de pequenos cafés”,32
quando não tinha optado pelo exílio. O que afundou em definitiva os outros partidos socialistas
foi sua oposição ao poder soviético, baseada na ideia de que os trabalhadores não poderiam
conquistar e manter o poder na Rússia, e de que o próprio poder soviético seria mais ou menos
rapidamente derrubado pela reação interna e pela intervenção das potências estrangeiras, o
que se revelou um cálculo político desastrado.
Foi nessas condições que o governo soviético tornou-se um governo de força: “Os líderes
bolcheviques eram cientes de sua posição tênue. Por isso, a sua política inicial combinou o
oportuno com a reparação dos sofrimentos mais imediatos dos operários, soldados e
camponeses. O primeiro desses elementos foi a requisição de grãos. O programa que
incentivava os camponeses a tomar posse da terra enquanto proprietários individuais, visto
pelos oponentes mencheviques como um gesto cínico e oportunista, recriou o problema da falta
de alimentos que fora tão agudo durante a guerra, sob os regimes czarista e do governo
provisório. A desvalorização da moeda e a falta de manufaturas desencorajou os camponeses a
trocarem os seus excedentes; o recrutamento de catorze milhões de homens esvaziara a força
de trabalho da terra; e a tendência dos camponeses de dividir a terra em minúsculas
propriedades familiares reduzia a produtividade. Por essas razões, os bolcheviques não podiam,
com realismo, esperar que houvesse alimentos suficientes antes que se restabelecesse a
produção nos ramos não militares da indústria e antes que se restaurasse a troca entre cidade
e campo. Quando falhou a sua tentativa de mover as camadas inferiores do campesinato (a
bednota) contra os camponeses mais ricos, o regime apelou à requisição forçada de grãos, como
fizeram os governos precedentes”.33
No marco da organização armada da contrarrevolução, surgiu o “terror vermelho”, que bateu
inclusive em elementos da esquerda antibolchevique quando eles se engajavam em atividades
práticas hostis ao poder soviético. O socialista revolucionário de esquerda Isaac Steinberg,
Comissário do Povo da Justiça do governo soviético antes de abandoná-lo em protesto contra o
Tratado de Brest-Litovsk, sabia perfeitamente do que falava quando definia o terror como “um
plano legal de intimidação massiva, de pressão, de destruição, dirigido pelo Poder. É o inventário
preciso, elaborado, e cuidadosamente ponderado, de penas, castigos e ameaças através dos
quais o governo intimida, dos quais usa e abusa com o fim de obrigar o povo a seguir sua
vontade. É a pesada proteção arremessada desde cima sobre o conjunto da população de um
país, proteção tecida de suspeição, de vigilância contínua e de espírito de vingança”. As injustiças
e violências arbitrárias cometidas pelo “terror vermelho” foram um componente, um risco do
próprio método; dizer que “as medidas brutais não eram socialistas (mas) não deixavam de ser
revolucionárias”, no entanto, equivale a esquivar a questão.34 O “terror vermelho”,
quantitativamente e guardadas as devidas proporções, foi inferior ao terror jacobino durante a
Revolução Francesa.35
O terror soviético foi implantado oficialmente em 2 de setembro de 1918 por Jakob Sverdlov em
nome do Soviet e terminado oficialmente em finais de outubro de 1918. A campanha de
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repressão em massa começou em retaliação ao assassinato em Petrogrado do líder da Tcheka
Moisei Uritsky pelo estudante e membro do Partido Socialista Revolucionário Leonid
Kannegisser, e pela tentativa de assassinato de Lênin pela socialista revolucionária Fanny Kaplan
em 30 de agosto de 1918. 1.300 “representantes da classe burguesa” foram massacrados por
destacamentos da Tcheka dentro das prisões em Petrogrado e Kronstadt entre 31 de agosto e 4
de setembro. Chega-se a afirmar que 500 reféns foram executados imediatamente pelo governo
bolchevique após o assassinato de Uritsky. Diante da situação em Níjni Novgorod, de insurreição
civil com latifundiários que protestavam, por vezes violentamente, a requisição de seus grãos
por destacamentos militares, Lênin respondeu, em carta aos bolcheviques da região:
“Camaradas! A revolta kulak em seus cinco distritos deve ser esmagada sem piedade... vocês
devem fazer dessas pessoas um exemplo. (1): pendurem (quero dizer, pendurar publicamente,
para que as pessoas vejam) pelo menos 100 kulaki, bastardos ricos, e sanguessugas conhecidos;
(2): publiquem seus nomes; (3): confisquem todos os seus grãos; (4): selecionem os prisioneiros
de acordo com as minhas instruções do telegrama de ontem. E façam tudo isso de modo que,
por quilômetros ao redor, as pessoas vejam tudo isso, compreendam, temam, e digam que
estamos matando os kulaki sanguinários e que vamos continuar a fazê-lo...”.

Destacamento do Exército Vermelho em estação de estrada de ferro

A proposta de Lênin, como várias outras semelhantes por ele encaminhadas, não foi levada à
prática. Em contraste, várias iniciativas “espontâneas” bem mais massacradoras do que ela
tiveram lugar, como a dos operários de Nijni Novgorod que, esfomeados, se armaram de fuzis e
metralhadoras e percorreram a campanha vizinha à procura de alimentos, que eram ocultos
pelos camponeses donos de parcelas individuais: não cem, mas várias centenas destes foram
executados sem qualquer espécie de processo, ou seja, sem mais processo do que a própria
fome dos executantes. Lênin pretendia canalizar a disputa pelo grão como uma luta de classes
no campo, chamando à constituição de comitês de camponeses pobres para opô-los aos kulaki
açambarcadores da maior parte da produção agrária, chegando a teorizar (em março de 1919)
que “nossa revolução foi em grande medida uma revolução burguesa até a organização dos
comitês de camponeses pobres”, os quais, porém, foram dissolvidos depois de se revelarem
pouco eficazes no combate à fome.
Historiadores rigorosos, como Jean-Jacques Marie, defenderam Lênin da acusação de ser um
“fuzilador em massa” afirmando que muitas das propostas do líder não eram para serem levadas
ao pé da letra (nem eram executadas de fato), mas eram, sobretudo, apelos à firmeza política
contra os inimigos da revolução, uma afirmação que esquece que, de fato, Lênin era nada menos
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que o chefe de Estado, isto é, que possuía a caneta (ou a pena) capaz de fuzilar. Não cabe, nem
seria possível, calcular quantas ou qual o percentual dessas ordens que foram realmente
implementadas, mas sim lembrar que elas foram dadas sob o duplo constrangimento da guerra
civil, da intervenção externa contra o poder soviético e, fator decisivo, da fome que assolava as
cidades russas: a única comparação numérica que caberia fazer (tomando as cifras do exemplo
citado acima) é que o fuzilamento de cem latifundiários ou kulaki para salvar da morte por
inanição (uma das piores mortes, senão a pior) centenas de milhares, até milhões, de seres
humanos, não parece o produto da loucura de um déspota criminoso, mas uma medida de
caráter humanitário em condições extremas de confronto social, nacional e bélico.36
Em 5 de setembro o Conselho dos Comissários do Povo publicou um decreto intitulado "sobre
o terror vermelho" apelando para "isolar os inimigos de classe da República Soviética e executar
no local todo envolvido em insurreições, motins ou pertencentes à Guarda Branca". Em 15 de
outubro, um dos líderes da Tcheka afirmou que o “terror vermelho” tinha terminado
oficialmente, informando que em Petrogrado 800 supostos inimigos haviam sido fuzilados e
outros 6.229 presos. Existem cálculos que situam o número de execuções entre dez mil e quinze
mil com base em listas de pessoas executadas sumariamente, e há quem conclua que “o número
de execuções pela Tcheka em poucas semanas foi de duas até três vezes maior do que as penas
de morte impostas por parte do regime czarista em 92 anos”, uma estatística falaciosa, na
medida em que imensa maioria das mortes provocadas pelo regime czarista (a começar pelos
pogroms antissemitas) nunca foram acompanhadas por qualquer espécie de julgamento ou de
sentença legal. À medida que a guerra civil progredia, um número significativo de presos,
suspeitos e reféns foram executados com base de pertencerem às "classes inimigas do
proletariado". A 16 de março de 1919, a Tcheka invadiu a fábrica Putilov em greve: mais de 900
trabalhadores foram presos, dos quais 65 foram executados durante os dias sucessivos. E
inúmeras greves ocorreram na primavera de 1919, nas cidades de Tula, Oriol, Tver, Ivanovo e
Astracã. Os trabalhadores reivindicavam rações alimentares semelhantes às dos soldados do
Exército Vermelho; alguns exigiam a eliminação dos privilégios para os dirigentes soviéticos, a
liberdade de imprensa e eleições livres. Todas as greves foram reprimidas pela Tcheka, muitas
vezes usando extrema violência. Os dirigentes soviéticos, Lênin incluído, pressionados, deram
publicidade ao valor de seus ordenados, que em geral ultrapassava o dos operários, embora não
de muito, e inclusive a composição de suas rações alimentares.
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Félix Dzerzhinski, fundador da Tcheka e da GPU, em fotografia de prisão czarista

Ao lado disso, na guerra civil o “terror branco” da contrarrevolução assassinava sem piedade,
manifestando abertamente seu ódio contra a revolução socialista, sem qualquer preocupação
de legalidade e sem vacilações.37 O terror vermelho, e seu instrumento, a Tcheka, chefiada pelo
bolchevique Félix Dzerzhinski, situada por cima das instituições legais (estatais ou partidárias)
provocou mais de uma crise interna: “A ação da Tcheka provocava oposições dentro do partido.
Alguns quadros opunham-se em princípio à política contínua de terror, que tratava os suspeitos
com meios ‘administrativos’ e não judiciários. Outros se opunham ao terror com argumentos
humanitários, mas suas objeções eram descartadas como sentimentalistas. Muitos temiam que
a Tcheka, cada vez mais independente e poderosa, acabasse constituindo-se num Estado dentro
do Estado. Eram também frequentes os conflitos entre ela e os soviets locais, que não aceitavam
a intromissão de um órgão não constitucional em suas funções”.38
Karl Kautsky, dirigente da Internacional Socialista e adversário da revolução bolchevique,
pretendeu julgar negativamente e ao mesmo tempo “compreender” o terror vermelho: “Entre
as manifestações do bolchevismo, o terror, que começa com a abolição da liberdade de
imprensa e culmina com um sistema de fuzilamento em massa, é a mais chamativa e a mais
repugnante, a que mais ódio produziu contra os bolcheviques. No entanto, não podemos culpálos pelo seu destino trágico, mesmo considerando que nos fenômenos históricos de massa se
possa falar em culpabilidade, que é sempre pessoal”.39 Em resposta, Leon Trotsky situou a
situação concreta em que o terror tinha lugar: “O rigor da ditadura do proletariado na Rússia foi
condicionado por circunstâncias críticas. Tínhamos uma frente contínua do norte ao sul, do leste
ao oeste. Além dos exércitos contrarrevolucionários de Kolchak, de Denikin, etc, a Rússia
Soviética era atacada pelos alemães, austríacos, tcheco-eslovacos, romenos, franceses, ingleses,
americanos, japoneses, finlandeses, estônios e lituanos. No interior do país, bloqueado por
todos os lados e consumido pela fome, havia incessantes complôs, levantamentos, atos
terroristas, destruição de depósitos, de estradas de ferro e pontes”.40
O inventário do terror foi feito desde cedo pelos adversários do poder soviético: “Quando
falamos da repressão que se seguiu aos levantamentos camponeses; quando falamos de
37
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execução de operários em Astracã ou em Perm, está claro que não se trata de um ‘terror de
classe’ específico contra a burguesia. O Terror foi deflagrado desde os primeiros dias contra
todas as classes sem exceção e, sobretudo, contra os intelectuais, que formam uma classe
independente... O terror bolchevique, na verdade, poderia se chamar de ‘terror dos covardes
que perderam a cabeça’ (palavras de Herzen) porque os motivos das detenções são os mais
extraordinários” (isto é, arbitrários), 41 afirmou um intelectual russo exilado num dos primeiros
textos sistemáticos de denúncia do “terror bolchevique”, amplamente divulgado na Europa
ocidental, onde seu autor deixava clara sua oposição a toda e qualquer “revolução proletária”,
fonte, ao seu entender, dos “horrores” do “terror vermelho”. Misturando e somando mortes
devidas a guerra civil com execuções (com ou sem processo) de caráter policial-repressivo, esse
autor situou as vítimas do “terror vermelho” na casa das centenas de milhares.
O “grande horror internacional”, no entanto, foi provocado pela eliminação física da família
imperial, incluídas as crianças filhas do Czar e da Czarina. Como parte do terror vermelho, o
bolchevique Belobodorov tomou para si a responsabilidade de ordenar a execução do Czar e de
toda a sua família em julho de 1918. O motivo (evitar que o Czar e sua família fossem um ponto
de reagrupamento da reação), a eventual justificativa (os crimes do regime autocrático: o
julgamento político dos Romanov era uma das principais reivindicações populares depois da
revolução de fevereiro) não justificavam o assassinato de crianças, inclusive da nobreza. Sobre
a execução dos Románov pairaram muitas dúvidas, incluindo a de que sua execução fora obra
dos SR de esquerda (os mesmos que, como membros da Tcheka, assassinaram o embaixador
alemão para questionar a Paz de Brest Litovsk, assinada pelos bolcheviques). Investigadores
hostis ao bolchevismo, responsabilizando Lênin pelo feito, admitem que este se preocupou em
que o Czar e sua família “nada sofressem” (mas que fossem mortos, diante da aproximação dos
“brancos” ao seu local de prisão, o que colocava o perigo de que um Czar resgatado unificasse
os exércitos brancos e a reação interventista internacional), ao mesmo tempo em que acusaram
à aristocracia europeia de ter se desentendido completamente da sorte de seus parentes russos
(houve uma proposta do governo bolchevique de negociar a libertação da família imperial, que
possuía vínculos de sangue com a casa real inglesa, em troca do fim do apoio militar inglês à
contrarrevolução russa).42 Trotsky foi lacônico e discreto a respeito da execução dos Románov:
em sua única referência ao assunto, nas suas memórias (redigidas na década de 1930), chamou
os filhos do Czar de “vítimas inocentes” dos crimes cometidos pela sua família durante seu
reinado.
Usando, entre outros métodos, o terror, os bolcheviques venceram a guerra civil, destruindo a
reação interna e impondo um novo respeito à burguesia mundial que, no início do conflito, os
tratava de “ignorantes” e “selvagens”, dando por descontado sua iminente derrubada. No início,
a tarefa dos bolcheviques parecia impossível. A guerra civil terminou em 1921, mas, desde 1920,
o novo regime parecia a salvo.43 As consequências políticas da guerra civil foram de longo prazo;
os bolcheviques viraram donos absolutos do cenário político: “A ofensiva contra os
mencheviques e SRs minguou depois de 1918: postos entre a restauração branca e o terror
vermelho aqueles escolheram o segundo. O governo soviético, acuado, aceitava toda ajuda.
Findo o terror de finais de 1918, SRs e mencheviques continuaram a viver uma existência fictícia,
enviando delegados aos soviets das aldeias até as eleições de 1920. Em teoria, era uma atividade
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impossível; na prática, acontecia. Em dezembro de 1920 os mencheviques participaram pela
última vez do Congresso dos Soviets de Toda a Rússia como representantes de organizações
soviéticas locais: não seriam mais tolerados depois disso. Martov já havia deixado Rússia em
inícios de 1920, provocando a debandada da direção menchevique. O que sobrou do partido
menchevique uniu-se aos bolcheviques ou abandonou a política. Com o fim da guerra civil, os
bolcheviques deixaram de ter qualquer oposição organizada”.44
Os bolcheviques viraram um “partido único” pela literal dispersão dos partidos restantes. A
repressão também tinha conquistado voo próprio, o que era visto com apreensão por parte, ao
menos, da liderança bolchevique: Ernest Mandel citou um episódio no qual Lênin, em 1920, teria
convocado Julius Martov (seu velho amigo) para oferecer-lhe um passaporte falso, dado que a
Tcheka já o estaria procurando para detê-lo, e ele (Lênin) nada poderia fazer. Martov se exilou
na França. Episódio semelhante foi narrado por George Legget.45 O que aconteceu
posteriormente não foi uma decorrência automática dessa situação, ou melhor, ela existia no
quadro de um retrocesso histórico imposto ao país por quatro anos de guerra mundial e três
anos de guerra civil: “A guerra civil de 1918-1920 provocou uma dramática inflexão no
desenvolvimento do país. No início da Nova Política Econômica (NEP), em 1921, não somente a
economia soviética estava tomada pelo caos, mas as cidades se haviam despovoado, a burguesia
fora destruída e, com ela, se perdera boa parte do talento profissional, administrativo, cultural
e intelectual da nação. Ainda mais grave, do ponto de vista do regime, foi o intenso
enfraquecimento da classe operária, se se considera o fato de que a morte, as mobilizações, as
promoções e a marginalização haviam devorado quase a metade da força de trabalho industrial
especializada. Ainda hoje os estudiosos não captaram plenamente os resultados desses ruinosos
abalos. Foi como se grande parte do desenvolvimento social e econômico experimentado pela
Rússia depois de 1861 tivesse sido varrida, e a sua cultura - espiritual e política - houvesse
regredido a uma fase anterior, primitiva, difícil de definir e datar”.46
A situação do país era dramática, além inclusive da consciência de seus próprios protagonistas.
O “comunismo de guerra” não passava de uma paródia do objetivo socialista, imposta pelas
circunstâncias. Em abril-maio de 1918, Lênin impulsionou um “capitalismo de Estado”,
necessário para superar a pequena propriedade - “se o instalarmos na Rússia, a transição para
o socialismo será fácil”, disse - abandonado depois pela penúria imposta pelo conflito interno e
internacional.47 Em abril de 1918, Lênin explicava que “o socialismo exige um avanço consciente
e massivo em direção a uma propriedade do trabalho superior à do capitalismo e baseada
naquela alcançada por este”.48 Desde inícios de 1920, Trotsky pedia o abandono do comunismo
de guerra, propondo medidas que prefiguravam a NEP (Nova Política Econômica) adotada em
1921, sendo derrotado, nessa proposta, no Comitê Central por onze votos contra quatro: “A
decisão do CC estava errada”, diria mais tarde. Terminada a guerra civil, a Rússia estava
completamente arrasada, com graves problemas para recuperar sua produção agrícola e
industrial. Visando promover a reconstrução do país, o Sovnarkom criou, em fevereiro de 1921,
a Comissão Estatal de Planificação Econômica ou Gosplan, encarregada da coordenação geral
da economia do país. Logo depois, em março de 1921, se adotaram o conjunto de medidas
conhecidas como “Nova Política Econômica” ou NEP.
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No X Congresso do Partido Comunista, a “Oposição Operária” (liderada por Serguei Chliapnikov
e Alexandra Kollontaï) solicitou a “institucionalização” do controle operário das empresas, sendo
rechaçada pela maioria do partido.49 Kollontaï já identificava, nesse momento, um “sistema
burocrático dominante” oposto à liberdade e autonomia da classe operária (anos mais tarde ela
virou stalinista). Contrariamente a uma lenda persistente, no mesmo X Congresso a Oposição
Operária esteve na primeira linha da defesa da repressão da revolta dos marinheiros da base
naval de Kronstadt. O fracasso da Oposição Operária foi atribuído a sua incapacidade de
conceber a necessidade de exercer uma hegemonia sobre o campesinato. Para Ana Pankratova,
o crepúsculo dos comitês de fábrica teve razões econômicas derivadas da sua incapacidade de
gerir a produção em escala nacional. A falta de conhecimentos especializados; a impossibilidade
de estabelecer vínculos com outras empresas e com a malha de transportes em bases
planificadas; a ausência de controle do sistema financeiro; e o desconhecimento das condições
de mercado contribuíram para que se criasse “um centro único capaz de normalizar a totalidade
da economia nacional em escala estatal”.50 Um crítico da autogestão acrescentou que ao se
transferirem para o mercado, os comitês de fábrica dividiam a classe trabalhadora, por causa da
concorrência, e ainda aliavam-se a camadas pequeno-burguesas, devido as relações clientesfornecedores.51
Entre as medidas tomadas com a NEP destacavam-se: a liberdade de comércio interno, a livre
negociação do salário pelos trabalhadores, a autorização para o funcionamento de empresas
particulares e a permissão de entrada de capital estrangeiro para a reconstrução do país. O
Estado continuou, no entanto, exercendo seu controle sobre os setores considerados vitais para
a economia: o comércio exterior, o sistema bancário e as grandes indústrias de base. Quando a
NEP foi adotada Lênin disse que “era muito tarde para fazê-lo”, e não se ocultou a natureza do
erro cometido: “Em parte como consequência dos problemas militares que nos afetaram e da
desesperada situação em que se encontrava a república cometemos o erro de querer proceder
diretamente a uma forma de produção e distribuição comunista. Uma brevíssima experiência
nos convenceu deste erro, que está em contradição com tudo o que havíamos escrito antes
sobre a passagem do capitalismo ao socialismo”. Em um de seus últimos artigos, Melhor Menos,
mas Melhor, de março de 1923, o líder soviético concluía (foi uma de suas últimas conclusões)
que o desvio do excedente agrário para a indústria pesada e mecanizada era o único meio
possível para a URSS “trocar o cavalo mujik da pobreza pelo cavalo que o proletariado está
procurando e deve procurar, o cavalo da indústria mecanizada em larga escala”.52
Rússia havia retrocedido economicamente a um nível bem inferior ao existente antes da
Primeira Guerra Mundial. A indústria soviética representava apenas 20% da produção de 1914.
A produção de ferro, 1,6% e a de aço, 2,4%. Os setores do carvão e do petróleo, menos afetados
pela guerra, alcançavam 27 e 41% respectivamente. 60% das locomotivas e 63% das vias férreas
estavam inutilizadas. A extensão da superfície cultivada havia retrocedido 16% e os intercâmbios
entre o campo e a cidade se haviam reduzido ao mínimo. As condições de vida da população
eram preocupantes. Os trabalhadores mais favorecidos recebiam entre 1200 e 1900 calorias
diárias, das 3000 necessárias. O proletariado industrial que havia dirigido a revolução se
encontrava agora desfeito. Em 1919 havia três milhões de operários, um ano depois esse
número havia caído pela metade, e em 1921 não passava de 1.250.000. As condições de
centralização militar, impostas pela guerra civil, provocavam descontentamento. No IX
Congresso do Partido Comunista, em março de 1920, o bolchevique Sapronov se dirigiu a Lênin:
“Acreditais que na obediência cega se encontra a salvação da revolução?”. Em janeiro de 1921,
o Pravda publicou a nota de demissão do partido de um comunista: “Não creio na realização do
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comunismo, em virtude dos privilégios que gozam os comunistas com posições de
responsabilidade”. Um militante chamado Speranski afirmava que os operários de base do
partido olhavam para alguns dirigentes com “ódio de classe”.53 O próprio Lênin criticava a
“arrogância comunista”, contra a qual se pronunciava, em privado, em termos irreproduzíveis.
A “doença burocrática” era percebida, segundo Victor Serge, pela Oposição Operária, que
denunciara esse perigo, quase ao mesmo tempo em que ele era denunciado por Miasnikov (do
grupo “Verdade Operária”) e o grupo Paniushkin, que em 1922 tentou fundar em Moscou um
novo Partido Comunista. Mas também por Lênin, que divergiu com Trotsky e os oposicionistas
na discussão sobre os sindicatos, afirmando que não havia em Rússia um “Estado Operário”,
mas um “Estado Operário, em um país de enorme maioria camponesa, com deformações
burocráticas”. No quadro dessa crise se produziu a discussão sobre os sindicatos, e sobre o
destino dos efetivos desmobilizados do Exército Vermelho, que domina os debates prévios ao X
Congresso do Partido Comunista, realizado em março de 1921. O desenvolvimento da crise
política e o surgimento de frações no partido bolchevique se produzia num quadro de crise social
aguda: a desmobilização de milhões de soldados que retornavam da guerra civil, as rebeliões
camponesas em Sibéria e em Tambov (que chegou a levantar um exército de 40 mil soldados
contra o poder soviético), as greves de janeiro de 1921 em Moscou, e de fevereiro em
Petrogrado, o duro inverno que encontrou esta última com uma dieta racionada de 400 gramas
de pão preto por dia, a fome nas regiões do Volga central, que afetou cinco milhões de pessoas,
registrando-se casos de canibalismo.
Lênin venceu a polêmica sobre os sindicatos - mantendo a independência sindical com relação
ao Estado, e propondo a transformação dos sindicatos em “escolas de comunismo” - mas
reclamou, e obteve, ao mesmo tempo, a interdição temporária das frações no partido, pois a
sua continuidade comprometeria a escassa estabilidade política do regime. O que Lênin
declaradamente pretendia é que as divergências internas se exprimissem abertamente diante
do partido e não como expressão de camarilhas: Lênin propôs aquela medida no fim do debate
(os delegados com programas diferentes haviam sido eleitos, o Congresso havia sido convocado
regularmente, e votou majoritariamente essa e outras decisões); Chliapnikov, principal afetado
pela medida, não foi excluído da direção, partidários seus foram eleitos para o CC; a plataforma
da “Oposição Operária” foi editada com 250 mil exemplares; ainda depois da “interdição”, foi
publicada uma Folha de Debates, para que as opiniões contraditórias continuassem a se
exprimir.54
A rebelião de Kronstadt foi mais um índice da crise do que o início de um vasto movimento de
oposição. De acordo com Trotsky, os marinheiros de Kronstadt de 1921 nada tinham em comum
com os marinheiros revolucionários de 1917.55 A palavra de ordem de “soviets sem comunistas”
era contrarrevolucionária, segundo Trotsky, porque “os soviets dominados pelos SR e os
anarquistas somente podiam servir de transição para que se passasse da ditadura proletária à
restauração capitalista”. Trotsky admitiu que o atraso da NEP (política de concessões à pequenaburguesia agrária e urbana) era responsável pela crise na qual floresceu o levante de Kronstadt,
mas que a NEP não a apaziguaria, porque “os insurgentes não tinham programa consciente e,
pela natureza da pequena-burguesia, não o podiam ter”.56 Os insurretos erraram no seu único
cálculo político (o de que provocariam um levantamento nacional antibolchevique) e os
bolcheviques de todas as frações apoiaram a violenta repressão, baseados no raciocínio exposto
pelo dirigente catalão da Internacional Comunista, Andreu Nin: “Se a insurreição tivesse
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triunfado, os que ocupariam o poder certamente não seriam os operários revolucionários, mas
sim os elementos burgueses e pseudo-socialistas que os bolcheviques perseguiram sem
piedade”.57
O quadro geral da tragédia de Kronstadt foi a chegada de um rigoroso inverno e a manutenção
do "comunismo de guerra" e de diversas privações da população, que levaram ao aumento das
tensões no campo, expressas na revolta de Tambov, e também nas cidades, especialmente em
Moscou e Petrogrado - onde ocorriam greves e manifestações - no começo de 1921. Por conta
da manutenção e reforço dos métodos do "comunismo de guerra", as condições de vida haviam
piorado ainda mais após o fim dos combates. O estopim dos protestos foi um anúncio
governamental de 22 de janeiro de 1921, determinando a redução das rações de pão em um
terço para os habitantes de todas as cidades. As grandes nevascas e a falta de combustível,
fatores que impediam o transporte dos alimentos estocados na Sibéria e no Cáucaso para
abastecer as cidades, obrigaram as autoridades a tomarem essa medida, mas a justificativa não
foi capaz de evitar o descontentamento popular.
Em meados de fevereiro de 1921, os trabalhadores começaram a manifestar em Moscou; tais
manifestações eram precedidas por reuniões operárias nas fábricas e oficinas. Muitos operários
exigiam o fim do "comunismo de guerra" e a “liberdade de trabalho”. Os enviados do governo
não conseguiam apaziguar a situação. Logo surgiram revoltas que só puderam ser reprimidas
mediante o uso de tropas. Com boa parte dos dirigentes soviéticos, e a maioria da vanguarda
operária de 1917, empenhada nas frentes de batalha da guerra civil, Lênin permanecia no
Kremlin como coordenador geral do governo, participava com frequência de assembleias fabris
na capital, ou improvisava comícios em porta de fábrica nos quais se dirigia aos atentos
trabalhadores, uma situação que em pouco se coaduna com a imagem de um líder burocrático
e sanguinário, nem com a de um chefe de Estado acuado em sua sede de governo, construída
por boa parte da mídia e por uma historiografia superficial e reacionária nas décads sucessivas.
Quando a situação parecia se acalmar em Moscou, os protestos operários estouraram em
Petrogrado, onde cerca de 60% das grandes fábricas tiveram que fechar em fevereiro por conta
da falta de combustível e o abastecimento de alimentos havia praticamente cessado. Assim
como em Moscou, as manifestações e exigências eram precedidas por reuniões nas fábricas e
oficinas. Diante da escassez das rações alimentares dadas pelo governo e apesar da proibição
do comércio, os trabalhadores organizavam expedições para buscar suprimentos nas zonas
rurais perto das cidades; as autoridades trataram de eliminar tais atividades, o que aumentou o
descontentamento popular. Em 23 de fevereiro, uma reunião na pequena fábrica Trubochny
aprovou uma medida favorável ao aumento das rações e da distribuição imediata de roupas de
inverno e calçados que, segundo rumores, estavam sendo entregues praticamente apenas para
os bolcheviques. No dia seguinte, os trabalhadores convocaram um protesto e, apesar de não
terem conseguido convencer os soldados do regimento finlandês a se unirem a manifestação,
contaram com o apoio de outros operários e de alguns estudantes, que marcharam pela ilha de
Vasilievsky.
O soviet local enviou soldados que dispersaram os manifestantes sem que houvesse mortes.
Grigorii Zinoviev constituiu um "Comitê de Defesa" com poderes especiais para acabar com os
protestos; estruturas semelhantes foram criadas nos diversos distritos da cidade. Os
bolcheviques da província mobilizaram-se para enfrentar a crise. Em 25 de fevereiro, houve
novas manifestações, mais uma vez iniciadas pelos operários da Trubochny, e que dessa vez se
espalharam por toda a cidade, em parte por conta de rumores sobre a ocorrência de vítimas da
repressão na manifestação anterior. Diante do crescimento dos protestos, no dia 26 de
fevereiro, o soviet local aprovou uma medida que estabelecia o fechamento das fábricas com
maior concentração de revoltosos, o que não apaziguou a situação; o movimento estendeu-se
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nos dias seguintes. Logo as reivindicações, de cunho econômico, passaram a ter também cunho
político antibolchevique.
Para acabar com os protestos, as autoridades soviéticas concentraram um grande número de
tropas na cidade, trataram de fechar mais fábricas com grande concentração de rebeldes,
proclamaram a lei marcial e iniciaram uma campanha de detenções executada pela Tcheka, que
resultou em milhares de pessoas presas. Cerca de 500 operários e dirigentes sindicais foram
presos, assim como estudantes e intelectuais, além dos principais líderes mencheviques que
ainda se encontravam livres; alguns anarquistas e socialistas revolucionários também foram
presos. As autoridades solicitaram aos trabalhadores que voltassem ao trabalho para evitar o
derramamento de sangue e outorgaram certas concessões - permissão para ir ao campo para
trazer comida às cidades, relaxamento dos controles contra a especulação, permissão da
compra de carvão para aliviar a escassez de combustível, anúncio do fim dos confiscos de grãosalém de aumentar as rações dos operários e soldados, mesmo à custa do esgotamento das
escassas reservas de alimentos. Tais medidas fizeram com que os operários de Petrogrado
voltassem ao trabalho entre os dias 2 e 3 de março.
Os diversos grupos de opositores e seus aliados externos estavam muito divididos para realizar
um esforço em conjunto em relação ao levantamento dos marujos de Kronstadt. Cadetes,
mencheviques e socialistas revolucionários mantiveram suas diferenças e não colaboraram
entre si. Victor Tchernov e os socialistas revolucionários tentaram lançar uma campanha de
arrecadação de fundos para ajudar os marinheiros; a liderança destes o CRP recusou o auxílio,
convencida de que a revolta iria espalhar-se pelo país, não havendo necessidade de ajuda
externa. Os mencheviques, por sua vez, mostraram-se simpáticos com as reivindicações dos
rebeldes, mas não com a revolta. A União Russa de Indústria e Comércio, sediada em Paris,
conseguiu o apoio do Ministério de Relações Exteriores francês para abastecer a ilha de
Kronstadt e começou a arrecadar dinheiro. Wrangel - a quem os franceses seguiam abastecendo
- prometeu a Kozlovski o apoio de suas tropas de Constantinopla e iniciou uma campanha para
obter o apoio das potências, obtendo pouco êxito: nenhuma potência aceitou prestar apoio
militar e somente a França tratou de facilitar a chegada de alimentos na ilha. O abastecimento
planejado pelos cadetes da Finlândia não se concretizou. Apesar das tentativas dos
antibolcheviques de pedir auxílio à seção russa da Cruz Vermelha para ajudar Kronstadt,
nenhuma ajuda chegou à ilha durante as duas semanas de rebelião.
Ainda que existisse um plano de realizar um levante em Kronstadt, pelo qual os cadetes iriam
tomar conta da cidade para convertê-la em um novo centro de resistência contra os
bolcheviques com a chegada das tropas de Wrangel na ilha, a revolta não teve qualquer relação
com essa trama. Foram poucos os contatos entre os rebeldes de Kronstadt e os estrangeiros
durante a revolta, embora alguns rebeldes tenham se unido às forças de Wrangel após o
fracasso da insurreição. A repressão encabeçada pelos bolcheviques, muito violenta, foi o
episódio mais crítico e triste da primeira fase da revolução. Não se sabe ao certo o número exato
de vítimas dos combates, ainda que se pense que o Exército Vermelho tenha sofrido muito mais
baixas do que os rebeldes. Segundo as estimativas do cônsul estadunidense em Viborg, as forças
governamentais teriam sofrido cerca de dez mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos.
Também não houve cifras exatas das baixas dos rebeldes, mas calcula-se que tenham havido
cerca de seiscentos mortos, mil feridos e 2.500prisioneiros. A fortaleza de Kronstadt caiu em 18
de março de 1921 e as vítimas da posterior repressão não tiveram direito a nenhum julgamento.
Durante os últimos momentos do combate, muitos rebeldes foram assassinados pelas forças
governamentais em um ato de vingança pelas grandes perdas ocorridas durante o ataque. Treze
prisioneiros foram acusados de serem os articuladores da rebelião e acabaram julgados por um
tribunal militar em um julgamento secreto; foram todos sentenciados à morte em 20 de março.
Centenas de prisioneiros foram executados ou enviados para as prisões da Tcheka. Durante os
meses seguintes, um grande número de rebeldes foi fuzilado, enquanto outros foram
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condenados a trabalhos forçados nos campos de trabalho da Sibéria, onde muitos vieram a
falecer de fome ou doença. Os oito mil rebeldes - em sua maioria soldados e marinheiros - que
haviam fugido para a Finlândia foram confinados em campos de refugiados, onde levaram uma
vida dura; parte deles regressou à União Soviética anos depois, com a promessa (ou melhor, a
esperança) de anistia, porém foram enviados para campos de trabalho. Ainda que a insurreição
tivesse fracassado, ela havia deixado evidente para os bolcheviques que era impossível a
manutenção do "comunismo de guerra", acelerando a implantação da Nova Política Econômica,
um "recuo tático" para assegurar a continuidade do poder soviético. O anúncio da implantação
da NEP minou a possibilidade de um triunfo da rebelião, já que aliviou o descontentamento
popular que alimentava os movimentos grevistas nas cidades e as revoltas no campo. A revolta,
nas palavras do próprio Lênin, "havia mostrado a realidade melhor do que qualquer outra coisa".
O X Congresso do Partido Comunista, ocorrido no mesmo momento em que se deu a revolta, e
que votou quase à unanimidade o uso da força para detê-la, lançou as bases para o
desmantelamento do "comunismo de guerra" e a implantação de uma economia mista que
satisfizesse minimamente os desejos dos operários e camponeses, o que era essencial para que
os bolcheviques pudessem manter-se no poder.
Embora as exigências econômicas de Kronstadt fossem adotadas parcialmente com a
implantação da NEP, o mesmo não se deu com as reivindicações políticas dos rebeldes. Lênin
afirmou que o destino dos socialistas que se opusessem ao partido seria “o cárcere ou o exílio”.
Só para alguns opositores foi permitido o exílio. O X Congresso reforçou a disciplina interna,
proibindo a atividade da oposição intrapartidária e aumentando o poder das organizações
encarregadas de manter a disciplina dos filiados. As potências ocidentais não se mostraram
dispostas a abandonar as negociações com o governo bolchevique para apoiar a rebelião. Em 16
de março, firmou-se em Londres o primeiro acordo comercial entre o Reino Unido e o governo
de Lênin; no mesmo dia foi assinado um acordo de amizade com a Turquia em Moscou. A revolta
tampouco desbaratou as negociações de paz entre os soviéticos e os poloneses; o Tratado de
Riga foi firmado em 18 de março. A Finlândia dominada pelos contrarrevolucionários
comandados por Mannerheim, por sua parte, negou-se a auxiliar os rebeldes, confinados em
campos de refugiados, e não permitiu que se lhes prestasse ajuda em seu território.

Krondstadt 1921, depois da repressão
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De acordo com uma interpretação, na interdição temporária das frações proposta por Lênin e
adotada pelo X Congresso do PC (b), o líder tinha em mente prevenir um enfrentamento público
entre ele e Trotsky, potencialmente posto na discussão sobre os sindicatos,58 enfrentamento
que continha a possibilidade da divisão do partido. As evidências em favor dessa interpretação
são escassas: em fevereiro de 1922 a “Oposição Operária” publicava sua plataforma, na qual se
declarava representante dos trabalhadores russos contra “a cúpula da administração soviética
e do PC (que) é hoje uma camada social perfeitamente caracterizada” sendo a Oposição “a parte
avançada do proletariado que não rompeu sua ligação viva com as massas operárias organizadas
nos sindicatos e que não se dispersou na administração do Estado”.59 A Oposição Operária, que
contava, entre outros dirigentes, com Serguei Chliapnikov, um dos principais responsáveis do
bolchevismo no período pré-revolucionário, se considerava no meio de um enfrentamento “de
classe” contra a direção bolchevique, à qual acusou de praticar e propor uma “ditadura contra
o proletariado”. O fato de ter publicado sua “plataforma” depois da interdição das frações
demonstra que esta última não determinou, imediatamente, o fim do debate político no PC-b.
Em 1922, quando terminou a guerra civil e não havia mais estado de emergência que justificasse
a sua existência como instituição irregular e privilegiada, a Tcheka foi abolida. Suas funções
foram atribuídas ao Comissário do Povo para os Negócios Interiores e foi criada uma
Administração Política Estatal (GPU) para exercê-las. Foram definidos os processos legais para
salvaguardar os direitos dos suspeitos e prisioneiros.
O princípio de “reeducação pelo trabalho” foi adotado pelo regime soviético para punir o crime:
“Nos primeiros anos após a Revolução, certo número de campos de concentração e ‘locais de
detenção’ estavam sob as ordens do Comissário do Interior, que nessa época tinha funções
diversas das que desempenhou - assim como a NKVD - nos anos posteriores. Em 1922 tal
Comissariado dirigia 56 campos com uma capacidade para 24.750 prisioneiros. Em 1923 ficaram
sob sua direção quase todas as prisões. Com o tempo, os lugares de detenção ficaram sob a
responsabilidade do Comissariado da Justiça, e desde 1934, da NVKD”.60 A NKVD foi a sucessora
institucional da GPU. Segundo um conhecido historiador, “é mentira (a que afirma que) o terror
revolucionário não foi mais que uma resposta obrigada à violência contrarrevolucionária:
mentira que tanto serviu aos defensores e exegetas da guilhotina francesa. Em 1921 terminou
a intervenção estrangeira, os velhos adversários dos bolcheviques partiram para o exterior, a
revolta de Kronstadt era afogada em sangue, devolvia-se aos camponeses a liberdade de
produzir e vender. No momento em que a ditadura do terror parecia se tornar menos
necessária, ela voltou a se reafirmar com toda força, no X Congresso do partido em 1921”.61
O fim das frações foi visto como uma medida de apaziguamento das tensões internas do partido
(uma espécie de “NEP intrapartidária”), não como a interdição do debate político. Continuou
permitida a formação e publicação de plataformas. Trotsky afirmaria posteriormente: “Tudo é
relativo neste mundo onde só é permanente a mudança. A ditadura do partido bolchevique foi
um dos instrumentos mais poderosos do progresso histórico. Mas também aqui, como diz o
poeta, ‘a razão vira loucura, e o bem tormento’”.62 O caráter temporário e emergencial das
medidas foi tornado depois permanente. O “terror vermelho”, segundo Pierre Broué, incluiu
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“represálias cegas, tomadas e execuções de reféns, às vezes massacres nas prisões... uma
violência que era uma resposta ao terror branco, seu correlato. Uma orgia de sangue,
certamente. Mas as vítimas foram incomparavelmente menos numerosas do que as da guerra
civil”. Até março de 1920, o número de vítimas foi oficialmente fixado em 8.620 pessoas; um
observador contemporâneo aos fatos o avaliou em pouco mais de dez mil vítimas.63 A política
bolchevique foi mais a de canalizar uma tendência existente no campo popular e revolucionário
- fazendo dela um instrumento de defesa da revolução - do que a organização de uma vingança
indiscriminada. O “terror branco” do general Wrangel, ainda em 1921 reconhecido como o
“legítimo governo” russo pela “democrática” França (horrorizada pela “selvageria vermelha”),
fez mais vítimas do que o “vermelho”, apelando não raro para a tortura, o assassinato de
crianças e os pogroms antissemitas. Durante a guerra mundial e a guerra civil, ambas somadas,
Rússia perdeu cinco milhões de almas.
Em 1921, as condições de vida da população eram mais que preocupantes. Os trabalhadores
mais favorecidos recebiam entre 1200 e 1900 calorias diárias, das 3000 necessárias. O
proletariado industrial que havia dirigido a revolução se encontrava agora desfeito. Em 1919
havia três milhões de operários, um ano depois esse número havia caído pela metade, e em
1921 não passava de 1.250.000. A adoção da NEP, em março de 1921, levou em conta
simultaneamente a consolidação externa da revolução assim como a crise econômica interna,
especialmente agrária, que tinha motivado a revolta de Kronstadt, a qual, segundo Karl Radek,
“era o eco das sublevações camponesas da Ucrânia e de Tambov”. Por isso, a NEP “coincide com
a assinatura do acordo comercial anglo-russo e com o esmagamento da rebelião de Kronstadt
(com os que) tem uma vinculação interna, estrutural”.64 A direção bolchevique tinha plena
consciência de tratar-se de um retrocesso temporário, devido ao isolamento da revolução, e de
maneira nenhuma de uma “via régia” para o socialismo.

Cartaz antibolchevique e antissemita durante a guerra civil, representando Trotsky como déspota
judeu em Moscou, a “Terceira Roma”

63
64

Albert Morizet. Chez Lénine et Trotsky. Paris, Renaissance du Livre, 1922, p. 429.
Karl Radek. Op. Cit., p. 79.

29

A direção bolchevique tinha consciência de tratar-se de um retrocesso temporário, devido ao
isolamento da revolução, e de maneira nenhuma de uma “via régia” para o socialismo. Em um
dos seus últimos escritos (O Imposto em Espécie) Lênin afirmou que o operariado russo pagava
um tributo ao capitalismo mundial, temporariamente estabilizado: “Não é perigoso recorrer aos
capitalistas, não significa isso desenvolver o capitalismo? Sim, tal é o seu significado, porém não
é perigoso porque o poder segue nas mãos dos operários e camponeses e não é restaurada a
propriedade dos latifundiários e capitalistas... Ao pagar aos concessionários uma parte dos
produtos de grande valor, o Estado operário abona sem dúvida um tributo à burguesia mundial;
não pretendemos ocultá-lo em momento algum, pois devemos compreender claramente que
nos convém pagá-lo com o objetivo de apressar a restauração da grande indústria e melhorar
em grande medida a situação dos operários e camponeses”.
Entre a tomada do poder, em 1917, e 1921, a direção bolchevique se viu confrontada a
problemas políticos e econômicos inéditos, de uma magnitude que nenhuma outra força política
tinha enfrentado. O elemento decisivo da revolução foi, nas diversas fases, o partido. Mas este
não foi concebido à margem da evolução revolucionária do próprio proletariado, concentrada
na sua vanguarda. O próprio papel de Lênin dentro do bolchevismo deveria ser visto sob esse
ângulo. Durante a revolução, Lênin não foi o “chefe infalível”, mas o primus inter pares, tendo
sido frequentemente posto em minoria nos debates. Na lembrança de Trotsky, “(Lênin) não era
uma máquina de calcular que não cometia erros. Cometia menos do que os outros na mesma
situação. Mas quando os cometia, seus erros eram enormes, à escala do plano colossal de seu
trabalho”.65 Provavelmente, ao redigir essas linhas, Trotsky tinha em mente o apoio dado por
Lênin ao fracassado cerco de Varsóvia...
Em dezembro de 1922, foi organizado um novo Congresso dos Soviets de Toda a Rússia,
ocorrendo a partir dele a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (em
russo: Союз Советских Социалистических Республик, transliterado como Soyuz Sovetskikh
Sotsialisticheskikh Respublik) ou simplesmente União Soviética, (em russo: Советский Союз,
transliterado como Sovetskij Soyuz). O governo da União, cujo órgão máximo era o Soviet
Supremo (com poder legislativo), passou a ser integrado por representantes das diversas
repúblicas. Competia ao Soviet Supremo eleger um comitê executivo (Presidium), dirigido por
um presidente a quem se reservava a função de chefe de estado. Competiam ao governo da
União as grandes tarefas relativas ao comércio exterior, política internacional, planificação da
economia, defesa nacional, entre outros. Paralelamente a essa estrutura o Partido Comunista
(bolchevique) controlava, efetivamente, o poder da URSS. Sua função era controlar os órgãos
estatais, estimulando sua atividade e verificando sua lealdade e mantendo os dirigentes em
contato permanente com as massas.
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