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Passados cem anos da Revolução Russa, um dos eventos his-
tóricos mais eloquentes do século XX, gerador de discursos pro-
fundamente diversos e de antagonismos extremos, cabe a per-
gunta essencial sobre o que pode ser apreendido, hoje, a partir 
da experiência de 1917 e do andamento histórico que sucedeu a 
derrubada do czarismo na Rússia.

As violentas disputas interpretativas sobre os eventos desen-
cadeados pela Revolução demandam discussões amplas, capazes 
não de resolver as questões levantadas, mas de sintetizar os inú-
meros signos amontoados sobre o tema, que só podem ser rear-
ranjados com a superação de polarizações simplificadoras.

É com esse espírito que, juntamente com a Boitempo, o Sesc 
realiza o Seminário 1917: o Ano que Abalou o Mundo, procuran-
do estimular o debate sobre uma questão elementar da história 
do século XX – ressaltando a necessidade de construção de pon-
tes para um futuro de liberdades efetivas que, para ser imagina-
do, não pode estar alheio ao passado.

Danilo Santos de Miranda



Apresentação da edição
Ivana Jinkings e Kim Doria

Entre 26 e 29 de setembro de 2017, a Boitempo e o Sesc São 
Paulo realizam, na unidade Pinheiros, o Seminário Internacional 
1917: o ano que abalou o mundo, sobre o centenário da Revolu-
ção Russa, um dos acontecimentos históricos definidores do sé-
culo XX. O seminário dá continuidade a uma parceria de eventos 
bienais organizados pela editora e o Sesc desde 2011, quando a 
mesma unidade recebeu o projeto Revoluções (que contou tam-
bém com a parceria do ITS Brasil), que abarcava cursos, filmes, 
conferências presenciais e videoconferências com a participa-
ção de Slavoj Žižek, Alexander Kluge, Eduardo Gruner, Michael 
Löwy, Marilena Chauí, Olgária Matos, Bernard Stiegler e Costas 
Douzinas, entre outros. Em 2013 foi a vez de Marx: a criação des-
truidora, um amplo curso que incluía debates e conferências em 
torno da obra de Karl Marx apresentados por David Harvey, Mi-
chael Heinrich, Emir Sader, Francisco de Oliveira, João Quartim 
de Moraes, José Paulo Netto, Roberto Schwarz e muitos outros 
pensadores essenciais à compreensão de nosso tempo. Em 2015, 
o direito à cidade foi colocado em pauta no Seminário Interna-
cional Cidades rebeldes que, para discutir que espaço geográfico 
queremos – e precisamos –, reuniu mais de quarenta conferencis-
tas e debatedores, incluindo Domenico Losurdo, Ermínia Mari-
cato, Ferréz, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Jean Wyllys, 
Jessé Souza, Maria Rita Kehl, Moishe Postone e Raquel Rolnik.

Nesta edição, mais de trinta conferencistas, nacionais e es-
trangeiros, incluindo alguns dos maiores nomes das ciências 
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humanas, destrincharão a história e o legado da Revolução Russa 
durante quatro dias de cursos, palestras, debates, mostras de filmes 
e cartazes, lançamentos de livros. O evento pretende ir além da dis-
cussão acadêmica ao promover um balanço do último século, to-
mando a história dessa Revolução e de seus desdobramentos como 
eixo, com a finalidade de refletir sobre novos caminhos para o pen-
samento contemporâneo.

Inspirados pelos ventos de Outubro, organizamos esta apostila 
que pretende tanto ser um material de apoio ao curso “A história da 
Revolução Russa” como ao evento como um todo. 

Abrimos o volume com a apresentação “A revolução inacabada”, 
do curador do curso, o historiador Gilberto Maringoni, seguida pe-
los textos dos professores das quatro aulas, os especialistas Michael 
Löwy, Marly Vianna, José Paulo Netto e Angelo Segrillo. A esses, 
seguem artigos e trechos de livros que ajudam a traçar um breve pa-
norama da conflagração dos sovietes: um artigo de Vladimir Ilitch 
Ulianov, o Lênin, escrito em setembro de 1914, três anos antes da 
revolução; o texto “A Revolução Russa”, escrito no calor da hora (em 
julho de 1917!) pelo futuro fundador do Partido Comunista Brasilei-
ro, Astrojildo Pereira; e escritos do esloveno Slavoj Žižek, do francês 
Alain Badiou e do italiano Domenico Losurdo.

Ainda na esteira da Revolução Bolchevique, oferecemos aos lei-
tores uma cronologia resumida do período, uma relação de obras 
publicadas em português sobre o tema, dicas bibliográficas da Boi-
tempo e algumas belas imagens desses anos que abalaram o mundo.
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A revolução inacabada: 
introdução ao curso

Gilberto Maringoni

Volumes e volumes sobre a Revolução Russa não cessam de che-
gar às livrarias todos os anos. Anunciam notícias frescas, arquivos 
inéditos, novos detalhes biográficos de seus dirigentes e interpre-
tações inusitadas. A reviravolta ocorrida naquele gigante, metade 
Europa e metade Ásia, não é estática ou ultrapassada. É coisa viva, 
pulsante e até incômoda para os que negam sua grandiosidade.

Para além do cotidiano caótico daqueles dias de outubro-novem-
bro de 1917, com líderes que não lideravam, ordens que não se cum-
priam e de premências quase irrealizáveis, houve uma saraivada de 
processos históricos desiguais a se fundirem em uma conjuntura 
internacional única. Realizada em um país social, política e econo-
micamente atrasado, em meio a um conflito de largas proporções – a 
Primeira Guerra Mundial – e em um momento de vigor acelerado 
do capitalismo monopolista, a Revolução de 1917 influenciou inú-
meras áreas do conhecimento humano. Não há praticamente domí-
nio da cultura que tenha ficado imune a seus impulsos. Arquitetura, 
música, artes plásticas, artes cênicas, fotografia, cinema e publicida-
de, dentre outros, foram tocados de forma indelével pelo formidável 
movimento humano desencadeado ao leste do mundo. Havia ain-
da o ocaso da hegemonia britânica e o trincar irreversível de cinco 
impérios. E existia o desespero da crise econômica e de uma fome 
insaciável a rasgar por dentro um país de 140 milhões de habitantes, 
sendo 75 milhões russos e 65 milhões pertencentes a uma miríade 
de nacionalidades.
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Nesse redemoinho social, os bolcheviques se colocaram diante 
de uma tarefa quase delirante: erguer um Estado diferente do que se 
vira até ali, munidos de uma teoria em construção que não apresen-
tava respostas para todos os obstáculos. Aliás, sob vários aspectos, 
o ideário disponível sequer indicava ser possível realizar, naquelas 
condições, uma transformação tão radical. 

A edificação do Estado socialista foi a mais complexa tarefa que 
Lênin e seus seguidores se colocaram. Como organizar a economia, 
a infraestrutura e o arcabouço institucional? Como se dariam as 
disputas entre as classes sociais? Como seria a relação com a ordem 
mundial? Como sair da Grande Guerra sem colocar tudo a perder? 
Por isso, um passo adiante e dois atrás, aos trancos e barrancos.

A consolidação de parâmetros institucionais desse novo Estado se 
deu em meio a agressões internas e externas de todo tipo, diante de 
uma Europa mergulhada no conservadorismo. Estabilizar o poder sob  
cerco externo e uma guerra civil interna ficou longe de acontecer  
sob regras de refinada etiqueta. A excessos contrários, não poucas ve-
zes os bolcheviques responderam com excessos semelhantes.

Mas o que diferenciou, acima de tudo, os acontecimentos da Rús-
sia vermelha de processos anteriores é o abalo imediato que provo-
cou além-fronteiras. Eric Hobsbawm expressou bem o significado 
do regime comandado por Moscou: 

Como uma força para a libertação no antigo mundo colonial [...]; como 
o inimigo supremo para os Estados Unidos e [...] para todos os regimes 
conservadores e capitalistas durante a maior parte do século [...]; como um 
sistema profundamente [...] detestado por liberais e democratas parlamen-
taristas, mas, ao mesmo tempo, reconhecido, a partir dos anos 1930, na 
esquerda do mundo industrial, como algo que assustava e obrigava os ricos 
a conceder alguma prioridade política aos interesses dos pobres.*

* Eric Hobsbawm, “Podemos escrever a história da Revolução Russa?”, em Sobre his-
tória (São Paulo, Companhia das Letras, 1998), p. 266.
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Assim, a Rússia soviética estabeleceu novas riscas de giz na cena 
global, reorganizou as relações internacionais, estabeleceu alianças 
e antagonismos de novo tipo e deu lugar ao lançamento de organiza-
ções plasmadas no modelo de partido disciplinado, hierarquizado e 
centralizado, preparado para disputas equivalentes a guerras.

A Revolução foi capaz de transformar, em poucas décadas, uma 
região agrária e pouco desenvolvida em uma potência industrial ca-
paz de alavancar indicadores sociais e avançar na direção de um 
Estado de bem-estar jamais visto na periferia do mundo. 

Ao mesmo tempo, a aspereza dos excessos cobrou seu preço. O 
isolamento internacional, as quase duas dezenas de ataques milita-
res em seus primeiros anos, a barbárie da invasão nazista e as amea-
ças da Guerra Fria geraram um clima de desconfiança e suspeitas 
nas instâncias de direção de um país com rarefeita experiência de-
mocrática. A interdição da crítica e uma paulatina estagnação eco-
nômica ao longo de décadas acabaram por comprometer a própria 
sobrevivência do socialismo em construção.

Este breve curso, ministrado por alguns dos melhores especialistas 
na história da antiga União Soviética, busca focar alguns desses as-
pectos e auxiliar na compreensão de um aparente mistério: por que a 
Revolução de Outubro, com seus êxitos e fracassos, segue provocando 
curiosidade, pesquisas e paixões um século depois de acontecida?

GILBERTO MARINGONI
Jornalista, cartunista e professor de Relações Internacionais da Uni versidade Fe-
deral do ABC.  É autor de doze livros, entre eles A Vene zuela que se inventa (Perseu 
Abramo, 2004), Angelo Agostini: a imprensa ilustrada da Corte à Capital Federal, 
1864-1910 (Devir, 2011). Foi candidato a governador do estado de São Paulo nas 
eleições de 2014 pelo PSOL. Com Juliano Medeiros, organizou a coletânea Cinco 
mil dias: o Brasil nos tempos do lulismo (Boitempo, 2017). Possui artigo na cole-
tânea Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no 
Brasil (Boitempo, 2016).
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Aula 1 | Da Rússia imperial à ruptura 
Vésperas de Revolução: os debates entre 

revolucionários russos 1903-1917 

Michael Löwy

Contra os populistas do partido “social-revolucionário”, o qual 
acreditava num socialismo russo original e baseado nos camponeses, 
os marxistas do Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR) 
acreditavam que a revolução russa iminente seria uma revolução de-
mocrática, isto é, antitsarista, antifeudal, “burguesa”. Após a cisão do 
Partido em 1903, a minoria (mencheviques) passou a defender uma 
estratégia de aliança com a burguesia democrática; enquanto a maio-
ria (os bolcheviques), uma aliança democrática entre os operários 
e camponeses. Tais estratégias serão testadas durante a Revolução 
de 1905. À luz desse evento, Trótski formularia a teoria da revolu-
ção permanente, em 1906: a revolução democrática, sob hegemonia 
proletária, haveria de se transformar em revolução socialista. Com 
a queda do tsarismo, em fevereiro de 1917, abriu-se um novo proces-
so revolucionário. Ao chegar em Petrogrado, em abril 1917, Lênin 
anunciou uma nova orientação, que tomava por modelo a Comuna 
de Paris de 1871 e colocava o socialismo na ordem do dia.

Uma análise rigorosa do principal texto político de Lênin duran-
te a revolução de 1905, Duas táticas da social-democracia na revo-
lução democrática (1905), mostra com uma nitidez extraordinária 
a tensão no pensamento de Lênin entre seu realismo revolucionário 
geral e os limites que lhe impõe a construção estreita do marxismo 
supostamente “ortodoxo”. Por um lado, encontram-se aí análises 
brilhantes e penetrantes sobre a incapacidade da burguesia russa 
levar a bom termo uma revolução democrática, a qual não pôde ser 
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realizada senão por uma aliança operária camponesa exercendo sua 
ditadura revolucionária; ele fala mesmo do papel dirigente do prole-
tariado nessa aliança e, por momentos, parece estar prestes a conse-
guir atingir a ideia de uma transição ininterrupta em direção ao so-
cialismo: “Essa ditadura não poderá tocar (sem passar por toda uma 
série de graus intermediários de desenvolvimento revolucionário) as 
bases do capitalismo”. Por esse pequeno parêntese, Lênin abre uma 
janela em direção à paisagem desconhecida da revolução socialista, 
mas é para fechá-la logo e voltar ao espaço fechado, circunscrito pe-
los limites da ortodoxia. Esses limites são encontrados nas numero-
sas fórmulas das Duas táticas, onde Lênin reafirma categoricamente 
o caráter burguês da Revolução Russa, e condena como “reacioná-
ria” a ideia de “procurar a salvação da classe operária em algo que 
não seja o desenvolvimento ulterior do capitalismo”.

O argumento principal que apresenta para apoiar essa tese é o 
tema “clássico” do marxismo “pré-dialético”: a Rússia não está ma-
dura para uma revolução socialista.

O grau de desenvolvimento econômico (condição objetiva) e o grau de 
consciência e de organização das grandes massas do proletariado (condi-
ção subjetiva, indissoluvelmente ligada à condição objetiva) tornam im-
possíveis a liberação completa e imediata da classe operária. Somente as 
pessoas mais ignorantes podem desconhecer o caráter burguês da revolu-
ção democrática que se desenvolve.

O objetivo determina o subjetivo, a economia é a condição da 
consciência: eis, em duas palavras, Moisés e os Dez Mandamentos 
do evangelho materialista da Segunda Internacional, que esmagava 
com seu peso a genial intuição política de Lênin.

A fórmula, quintessência do bolchevismo de antes da guerra, do 
“velho bolchevismo”, reflete em seu âmago todas as ambiguidades 
do primeiro leninismo: “a ditadura revolucionária do proletariado 
e do campesinato”. A inovação profundamente revolucionária de 
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Lênin (que o distinguia radicalmente da estratégia menchevique) é 
exprimida pela fórmula flexível e realista do poder operário e cam-
ponês, fórmula “algébrica” (Trótski dixit) onde o peso específico de 
cada classe não é determinado a priori. Em compensação, o termo 
aparentemente paradoxal de “ditadura democrática” é a prova da 
ortodoxia, a presença visível dos limites impostos pelo “marxismo 
de outrora”: a revolução não é senão “democrática”, quer dizer bur-
guesa; premissa que, como escreve Lênin numa passagem revelado-
ra, “decorre necessariamente de toda a filosofia marxista” – quer di-
zer, da filosofia marxista tal como a concebiam Kautsky, Plekhanov 
e outros ideólogos do que se convencionou chamar na época de “a 
social-democracia revolucionária”.

Um outro tema das Duas táticas é a rejeição explícita e formal da 
Comuna de Paris como modelo à Revolução Russa. Segundo Lênin, 
a Comuna se enganou porque não soube “distinguir os elementos da 
revolução democrática e socialista”, porque “confundiu os objetivos 
da luta pela república com os da luta pelo socialismo”. Por conse-
guinte, foi “um governo ao qual o nosso* não deve se assemelhar”. 
Veremos mais tarde que esse é precisamente um dos núcleos por 
onde Lênin empreenderá, em abril de 1917, a revisão dilacerante do 
“velho bolchevismo”.

Muito diversa foi a posição de Leon Trótski, militante do POSDR 
que se manteve a distância das duas frações (mencheviques e bol-
cheviques). Teve um papel importante na Revolução de 1905, como 
presidente do Soviete de Petrogrado. Em 1906, já na prisão, escreveu 
a brochura Balanço e perspectivas, na qual apresentou o primeiro 
esboço de sua teoria da revolução permanente. Duas teses centrais 
aparecem aqui: 1) a hegemonia do proletariado na Revolução Russa 
e no futuro poder revolucionário – tese compartilhada, em maior 

* Futuro governo revolucionário provisório.
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ou menor medida, por Parvus, Rosa Luxembutgo e o próprio Lênin; 
2) a possibilidade da transformação da revolução democrática em 
revolução socialista, num processo ininterrupto.

Essa última hipótese só era defendida por Trótski, considerada utó-
pica pelos outros marxistas russos. A partir de um estudo do desenvol-
vimento desigual e combinado (termo ainda não presente em 1906) da 
Rússia – uma burguesia por metade estrangeira e um proletariado mo-
derno concentrado em grandes fábricas –, ele chega à conclusão de que 
só a classe operária, com o apoio dos camponeses, pode levar a cabo 
uma revolução democrática no país, derrubando o poder do tsarismo 
e da oligarquia de latifundistas semifeudais. Até aqui, outros marxistas 
russos podiam estar de acordo. A grande novidade da teoria de Trótski 
era sua concepção das tarefas históricas da Revolução Russa, a hipótese 
de que ela poderia superar os limites de uma transformação demo-
crática, começando, no curso de um processo ininterrupto, a tomar 
medidas anticapitalistas em direção ao socialismo. Seu principal argu-
mento era que “a dominação política do proletariado é incompatível 
com sua escravidão econômica”. Ao mesmo tempo, insistia que, sem 
uma extensão da revolução a outros países da Europa, o proletariado 
não poderia se manter no poder na Rússia.

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os menche-
viques (Plekhanov) apoiaram a “defesa nacional”, com exceção de 
uma corrente internacionalista (Martov). Lênin e os bolcheviques 
lutaram pela derrota do tsarismo e recusavam qualquer apoio. Em 
1916, cresceu o descontentamento popular com a guerra, inclusive 
nas fileiras do exército. Finalmente, em fevereiro de 1917, a revolta 
popular derrubou o regime tsarista, os sovietes de operários, sol-
dados e camponeses se organizaram na base, enquanto se formava 
um governo de coalizão sob hegemonia burguesa, que se propôs a 
continuar com a guerra. Antes da volta de Lênin à Rússia, os bolche-
viques em Petrogrado permaneciam fiéis ao velho esquema, numa 
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atitude moderada; o Pravda de 15 de março concedia mesmo um 
apoio condicional ao governo provisório, “na medida em que esse 
governo combatia a reação e a contrarrevolução”; segundo testemu-
nho sincero do dirigente bolchevique Chliapnikov, em março de 
1917, “estávamos de acordo com os mencheviques ao dizerem que 
passaremos por uma fase de demolição revolucionária das relações 
de feudalidade e de servidão, às quais iam se substituir todas as es-
pécies de liberdades particulares aos regimes burgueses”.

Podemos, pois, compreender sua surpresa quando as primeiras 
palavras que Lênin, na estação finlandesa de Petrogrado, dirigia à 
massa dos operários, soldados e marinheiros foram um apelo a lutar 
pela revolução socialista.

Na noite de 3 de abril e no dia seguinte, expôs ao partido as Teses 
de abril que produziram, segundo o bolchevique Zalejsky, membro do 
Comitê de Petrogrado, o “efeito de uma bomba que explode”. Aliás, 
em 8 de abril, esse mesmo Comitê de Petrogrado “rejeitou as teses de 
Lênin por treze votos contra dois, com uma abstenção”. E é necessário 
dizer que as Teses de abril estavam, em certa medida, em recuo com 
relação às conclusões já atingidas na quinta “Carta de Longe” (enviada 
por Lênin em março): não falam explicitamente de uma transição ao 
socialismo. Parece que Lênin, face ao espanto e à perplexidade de seus 
camaradas, foi levado a moderar parcialmente seus propósitos. Com 
efeito, as Teses de abril falam muito de transição entre a primeira eta-
pa da revolução e a segunda “que deve dar o poder ao proletariado e às 
camadas pobres do campesinato”. Mas isso não está necessariamente 
em contradição com a fórmula tradicional do “velho bolchevismo” 
(exceto a menção das “camadas pobres” em vez do campesinato como 
um todo, o que é, bem entendido, muito significativo), pois o conteú-
do das tarefas desse poder (democráticas somente ou já socialistas?) 
não está definido. Lênin sublinha mesmo que “nossa tarefa imediata 
não é ‘introduzir’ o socialismo, mas unicamente passar imediatamen-
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te ao controle da produção social e da repartição dos produtos pelos 
sovietes dos deputados operários”, fórmula maleável na qual caracte-
rização do conteúdo desse “controle” não é determinada. Único tema 
que, ao menos implicitamente, mostra-se uma revisão da antiga con-
cepção bolchevique e do Estado-Comuna como modelo para a Repú-
blica dos Sovietes, e isso por duas razões:

a)  a Comuna era tradicionalmente definida, na literatura marxista, 
como a primeira tentativa de ditadura do proletariado;

b)  o próprio Lênin tinha caracterizado a Comuna como um gover-
no operário que quis realizar, “ao mesmo tempo, uma revolução 
democrática e uma revolução socialista”. Foi por essa razão que 
Lênin (prisioneiro do “marxismo de outrora’’) a tinha criticado 
em 1905. E foi pela mesma razão que Lênin (o dialético revolu-
cionário) a tomou por modelo em 1917. O historiador E. H. Carr 
tem, pois, razão ao sublinhar que os primeiros artigos de Lênin 
após sua chegada a Petrogrado “implicavam a transição ao socia-
lismo, mas paravam antes de proclamá-lo explicitamente”. Essa 
explicação se formaria durante o mês de abril, na medida em que 
Lênin ganhava as bases do partido bolchevique para sua linha 
política. Ela se faz principalmente em torno de dois eixos: a revi-
são do “velho bolchevismo” e a perspectiva de transição ao socia-
lismo. O texto capital a esse respeito é uma pequena brochura –  
pouco conhecida –, Cartas sobre a tática, redigida entre 8 e 13 
de abril, provavelmente sob o impulso do editorial anti-Lênin do 
Pravda de 8 de abril, onde encontramos esta frase-chave que re-
sume o movimento histórico efetuado por Lênin e sua ruptura 
definitiva, explícita e radical com o que havia de ultrapassado no 
bolchevismo “de outrora”: 

Quem, atualmente, não fala senão da ditadura democrática revolucionária 
do proletariado e do campesinato atrasa sua vida; passa devido a esse fato, 
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praticamente, a pequena burguesia, e merece ser relegado aos arquivos das 
curiosidades bolcheviques pré-revolucionárias. 

Aos arquivos dos “velhos bolcheviques”, poder-se-ia dizer. Nessa 
mesma brochura, Lênin, defendendo-se de querer introduzir “ime-
diatamente” o socialismo, afirma que o poder soviético tomará me-
didas “para caminhar para o socialismo”. Por exemplo, “o controle 
do banco, a fusão de todos os bancos num só não são ainda o socia-
lismo, mas um passo para o socialismo”.

Num artigo publicado em 23 de abril, Lênin define nos seguintes 
termos o que distingue os bolcheviques dos mencheviques: enquan-
to os últimos “são pelo socialismo, mas acreditam ser prematuro 
pensar nele e tomar, desde o presente, medidas práticas para realizá-
-lo”, os primeiros pensam que os sovietes “devem tomar imediata-
mente todas as medidas praticamente realizáveis para fazer triunfar 
o socialismo”.

O que significa “medidas praticamente realizáveis”? Para Lênin, 
isso quer dizer principalmente medidas que possam receber o apoio 
da maioria da população. Ou seja, não somente dos operários, mas 
também das massas camponesas. Lênin, liberto do limite teórico 
imposto pelo esquema pré-dialético – “a passagem para o socialis-
mo e objetivamente irrealizável” –, ocupa-se agora das condições 
político-sociais reais para assegurar “passes para o socialismo”. As-
sim, em seu discurso no VII Congresso do partido bolchevique (24- 
-29 de abril), coloca o problema de uma forma realista e concreta: 

É necessário falar de atos e de medidas práticas [...] não podemos ser par-
tidários de “introduzir” o socialismo. A maioria da população na Rússia é 
formada de camponeses, de pequenos proprietários que não podem de ne-
nhuma maneira desejar o socialismo. Mas que poderiam contrapor à cria-
ção, em cada cidade, de um banco que lhes permitiria melhorar sua explo-
ração? Eles nada podem dizer contra. Devemos preconizar essas medidas 
práticas entre os países e fortalecer neles a consciência dessa necessidade.
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“Introduzir” o socialismo significa, nesse contexto, a imposi-
ção imediata da socialização total, “por cima”, contra a vontade da 
maioria da população. Lênin, em compensação, propõe-se a obter o 
apoio das massas camponesas para algumas medidas concretas, de 
caráter objetivamente socialista, tomadas pelo poder soviético (com 
hegemonia operária). Com algumas nuances, essa concepção se as-
semelha bastante à concepção defendida desde 1905 por Trótski: “a 
ditadura do proletariado apoiada pelo campesinato” que efetua a 
passagem ininterrupta da revolução democrática à revolução socia-
lista. Não por acaso, Lênin foi chamado de “trotskista” pelo “velho 
bolchevique” Kamenev em abril de 1917...

Não há dúvida de que as Teses de abril representam um “corte” 
teórico-político com relação à tradição do bolchevismo do anteguer-
ra. Dito isso, não é menos verdadeiro que, na medida em que Lênin 
havia preconizado, desde 1905, a aliança revolucionária do proleta-
riado e do campesinato (e o aprofundamento radical da revolução 
sem ou mesmo contra a burguesia liberal), o “novo bolchevismo” 
nascido em abril de 1917 seja o herdeiro autêntico e o filho legítimo 
do “velho bolchevismo”.

MICHAEL LÖWY (BRASIL/FRANÇA)
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Aula 2 | A revolução nos é dada  
pelos desesperados

Marly Vianna

Levantamos aqui alguns momentos importantes do período des-
tacado, não só para inteirarmo-nos dos acontecimentos, mas para 
podermos entendê-los e ter sobre eles algumas opiniões baseadas no 
conhecimento dos fatos.

A conjuntura dos primeiros meses
A Revolução de Fevereiro foi um movimento espontâneo e popu-

lar. Após a queda do tsarismo, foi proclamada a República e formou-
-se um governo provisório, liderado por socialistas e outros partidos 
antimonárquicos, ao mesmo tempo que se organizou outro poder, 
popular, o Soviete de Petrogrado.

Foi num ambiente de intensa luta popular que se travou, até ou-
tubro, entre os revolucionários, a discussão sobre se apoiariam o go-
verno provisório ou avançariam ao socialismo, isto é, se lutariam por 
manter uma “democracia” representativa, segundo uma constituição 
liberal republicana, ou avançariam à democracia direta dos sovietes.

Não havia um pensamento homogêneo nem mesmo entre os bol-
cheviques e essa é uma primeira questão a ser discutida, levando-se 
em conta as Teses de abril, de Lênin.

O governo provisório procurava consolidar-se no poder, desar-
mando o movimento popular e mantendo a guerra.

No final de agosto, o general Kornilov tentou um golpe de esta-
do para restabelecer a monarquia, mas os sovietes organizaram a 
defesa, os marinheiros de Cronstadt seguiram para Petrogrado e os 
conservadores recuaram.
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A 31 de agosto, o Soviete de Petrogrado votou a resolução apre-
sentada pelos bolcheviques de que todo o poder fosse entregue aos 
sovietes. Trótski foi nomeado comandante da Fortaleza Pedro e 
Paulo, então indecisa, enquanto Stálin manteve uma atitude dúbia 
quanto à insurreição.

Na madrugada do dia 25 de outubro, foi tomado o Palácio de 
Inverno e caiu o governo provisório sem qualquer reação ou der-
ramamento de sangue. O governo fugiu, deixando um batalhão de 
mulheres a guardar o palácio.

O II Congresso dos Sovietes de Operários e Soldados e Marinheiros 
de Toda a Rússia realizou-se no mesmo dia, 25 de outubro (7 de novem-
bro). Quando chegaram as notícias da tomada do Palácio de Inverno e 
de que as tropas enviadas por Kerenski para combater os revolucioná-
rios se passaram à insurreição, uma minoria menchevique e a ala di-
reita dos social-revolucionários abandonaram a sala. Mas o Congresso, 
em sua imensa maioria, apoiou a insurreição e votou seus primeiros 
decretos – pão, paz e terra –, além de eleger os comissários do povo: 
quinze bolcheviques, quatro deles operários. 

Os primeiros decretos foram sobre a paz, a terra e a questão das 
nacionalidades, ampliando muito as bases da revolução, já ampla-
mente democrática.

O decreto sobre a terra acabou com a propriedade privada no 
campo e a terra passou a ser propriedade da nação; seus frutos, dos 
que nela trabalhassem.

Entretanto, os alemães avançavam sobre a jovem República Sovié-
tica e os líderes revolucionários consideravam que, caso não houvesse 
um levante na Alemanha, a paz teria de ser aceita nas piores condições.

O tratado de Brest-Litovsk e as invasões estrangeiras
Foi o que ocorreu. A 3 de março de 1918, o governo soviético foi 

obrigado a aceitar um tratado de paz com a Alemanha completa-
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mente desvantajoso, perdendo boa parte de seu território – em espe-
cial a Ucrânia, um celeiro para o país. Isolada, foi a única maneira 
de sair da guerra.

Em maio de 1918, começou a guerra civil com o levante da Le-
gião Tchecoeslovaca, à qual se juntaram voluntários russos contrar-
revolucionários. Os Aliados iniciaram a intervenção: tropas anglo-
-francesas desembarcam em Murmansk e depois em Arkangel. 
Guerrilheiros ucranianos combatiam os alemães na Ucrânia quan-
do os Aliados desembarcavam cem mil homens em Vladivostok. No 
sul, o general monarquista Denikin mobilizou um exército de vo-
luntários e, em novembro, o almirante Kolchak assumiu o comando 
contrarrevolucionário. Tropas francesas desembarcaram em Odes-
sa e ocuparam o sul da Ucrânia e a Crimeia; os ingleses, por sua vez, 
o Cáucaso, Kuban e o leste do Don. No início de 1919, os soviéticos 
estavam cercados. Sobre isso, disse Louis Fischer:

A oeste, a Rússia estava separada do mundo exterior pelo Báltico, pelos ale-
mães, pela frota inglesa e pela Polônia; ao norte, pelas tropas inglesas, france-
sas, americanas e sérvias; ao sul, pelos franceses na Ucrânia, por Denikin no 
Kuban e pelos ingleses no Cáucaso e Transcáspia; por último, ao leste da Sibé-
ria, estão os japoneses e seus leais atamans; a oeste, estão os tchecos e Kolchak.

Os Aliados acabaram por retirar suas tropas e interromper o 
fornecimento de armas aos contrarrevolucionários russos, abando-
nando o campo de batalha. Trótski, em seu trem blindado, coman-
dou a derrota dos inimigos da revolução e o V Exército Vermelho 
expulsou Kolchak de Omsk, destruindo completamente o Exército 
Branco em janeiro de 1920. No entanto, o barão Wrangel, tsarista, 
conseguiu reunir restos do exército de Denikin e atacou a Ucrânia, 
sendo derrotado em novembro de 1920, o que pôs fim à guerra civil.

O tratado foi – e ainda é – amplamente discutido por apoiadores 
e opositores da Revolução Russa: teria sido imprescindível?
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Um poder com dificuldades para se firmar
Durante a guerra civil, foi instalado o comunismo de guerra que 

proibia qualquer empreendimento privado e procedia à expropria-
ção do excedente no campo, o que colocou muitos camponeses con-
tra os bolcheviques. Vitoriosos na luta contra os inimigos da revolu-
ção, os bolcheviques viram-se diante de um país arrasado.

Lênin contava com a possibilidade de que, após a guerra civil, 
os revolucionários começassem a construção do socialismo e espe-
rava uma revolução mundial que não aconteceu. Na Alemanha pós-
guerra, no final de 1918, a revolução havia começado, o kaiser fugiu e 
o tratado de Brest-Litovsk foi rasgado. Houve insurreição também na 
Baviera e em Budapeste, mas foram todas derrotadas e a Revolução 
Russa acabou isolada. Além disso, a fome e a miséria criaram imen-
sos descontentamentos não só no campo, pelas requisições forçadas, 
como nos meios operários das cidades.

Lênin, Trótski e Stálin
Entre os grandes dirigentes revolucionários, destacaram-se Lê-

nin e Trótski. Lênin, como o grande cérebro da revolução, por seu 
conhecimento teórico e seu talento político; e Trótski, também um 
exímio teórico reconhecido por sua decidida e decisiva ação militar, 
como criador e dirigente do Exército Vermelho. Nessa época, apesar 
de Stálin fazer parte da direção central do partido bolchevique, es-
tava longe de ser um dos grandes nomes da revolução. Aqui, nossa 
indagação é: por que conseguiu grande destaque após a morte de 
Lênin?

A luta pela consolidação do poder, guerra civil,  
fome e NEP

Devido às grandes dificuldades e ao perigo de motins, em março 
de 1918, a capital havia sido transferida de Petrogrado para Moscou.
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A fome, a miséria e epidemias grassavam pelo país. Vários episó-
dios exemplificam as dificuldades por que passava a República dos 
Sovietes, com destaque para a Revolta dos Marinheiros de Crontadt, 
outrora garantidores da revolução.

Debelada a revolta, em setembro/outubro daquele ano de 1921, 
foi estabelecida a Nova Política Econômica (NEP), que ampliava as 
liberdades no setor e permitia o comércio interno, pequenas pro-
priedades privadas no campo e nas empresas, além de conceder li-
berdade de salários. Esse “recuo tático”, como Lênin o chamou, foi 
imprescindível para continuar a construção do socialismo. O povo 
não aguentava mais a miséria a que a guerra civil havia reduzido o 
país. As trágicas lições das guerrilhas camponesas na Ucrânia e da 
Revolta dos Marinheiros de Cronstadt o haviam demonstrado.

A grande questão aqui é sobre a repressão à Revolta dos Mari-
nheiros: seria possível uma solução conciliadora?
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Aula 3 | Da coletivização à guerra*
José Paulo Netto

Enquanto viveu no clímax de sua glória e seu poderio, Stálin der-
rotou com êxito seus oponentes e críticos. Talentoso e hábil, promo-
veu a neutralização dos adversários, ora através de seu envolvimento, 
ora através da repressão velada e/ou aberta. Depois de 1939, no inte-
rior das fronteiras russas, não existiu contestação visível à sua dire-
ção política e a seus métodos e concepções – triunfou sua estratégia 
de exclusão de qualquer alternativa diversa daquela que oferecia.

De fato, no movimento operário revolucionário, só três vertentes 
de oposição a ele se manifestaram com alguma relevância. Sem dú-
vida, a mais importante – e que teve desenvolvimentos dramáticos 
– foi a que, de uma forma ou de outra, ligou-se ao nome de Trótski. 
Desde meados dos anos 1930, Trótski tentou compreender a supre-
macia da direção stalinista, arrancando das tardias observações leni-
nianas acerca da constituição do Estado soviético como um “Estado 
proletário com deformações burocráticas”. Trótski sugere que essa 
compreensão passa pela percepção da direção stalinista como agen-
te de uma “reação termidoriana” no bojo da Revolução de Outubro. 
Sua hipótese explicativa – avançada em A revolução traída – parte da 
ideia de que a direção stalinista expressa a degeneração burocrática do 
partido bolchevique: a exaustão revolucionária (a sangria da guerra 
civil, com a subsequente redução do proletariado) permitiu que uma 

* Texto extraído, sem as notas originais, da “Introdução” ao volume Stálin: política 
(São Paulo, Ática, 1982), p. 23-34, organizado por José Paulo Netto para a cole-
ção Grandes Cientistas Sociais, coordenada por Florestan Fernandes.
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camada burocrática emergisse no partido e se impusesse a ele, im-
plantando uma mentalidade pequeno-burguesa administrativa, que 
enfoca o socialismo como problema nacional e gerencial. De acordo 
com Trótski, a degenerescência burocrática se faz sentir no partido 
russo após 1923, abrindo a fase “termidoriana” em que se consuma 
a dominação burocrática. Trótski, contudo, jamais fez concessões à 
noção da camada burocrática como uma nova classe, argumentação 
que viciará muitas das análises feitas em nome da própria inspiração 
trotskiana. Na continuidade da inspiração de  Trótski, o investiga-
dor que mais aprofundou a compreensão da direção stalinista – sua 
gênese, seu desenvolvimento e suas características – foi Isaac Deuts-
cher, que, já em 1948, apanhava o essencial dessa problemática.

A segunda vertente crítica à direção stalinista tem cariz especial: é 
aquela representada pelos conselhistas – Korsch, Mattick e Pannekoek. 
Estes consideravam a direção stalinista como um perfeito produto da 
atividade e das concepções de Lênin; sob sua óptica, Lênin e Stálin 
eram o bolchevismo. Compreendiam o Outubro russo não como uma 
revolução proletária, mas como uma revolução burguesa no seio da 
qual o bolchevismo configurava uma insurreição antiburguesa, de 
molde jacobino. Sob tal perspectiva, asseveravam que a direção polí-
tica de Stálin prolongava o jacobinismo inerente à essência do bolche-
vismo leniniano, com um partido que se servia da classe operária para 
instaurar um capitalismo de Estado.

Por fim, há de se mencionar a crítica prática desenvolvida à direção 
stalinista pelos líderes revolucionários iugoslavos. A partir de 1947- 
-1948, no empenho de encaminhar a transição socialista em seu país 
segundo as impostações mais nucleares da proposta comunista de 
Marx, eles romperam com a aceitação acrítica dos padrões globais pos-
tulados pela direção stalinista e enveredaram por uma via nacional, 
que acabou por contemplar a autogestão como instrumento de criação 
da nova sociedade. Todavia, o cerco que o movimento comunista efe-
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tuou em relação ao experimento iugoslavo foi tal que as incidências das 
ideias de Tito e Kardelj não tiveram ecos sensíveis entre os comunistas.

No interior do movimento comunista, a contestação à direção 
stalinista só ocorreu após ser ultrapassada (em suas características 
mais salientes) na própria União Soviética, entre 1953 e 1955. For-
malmente, tal ultrapassagem foi evidenciada em fevereiro de 1956, 
no XX Congresso do PCUS, quando Nikita Kruschev apresentou 
seu célebre Relatório secreto. Sem colocar em questão a importância 
de Stálin na consolidação da Revolução de Outubro, Kruschev afir-
mava que, a partir dos anos 1930, Stálin deformou o pensamento de 
Marx, Engels e Lênin, implantando no partido e na sociedade sovié-
ticos um estilo político antidemocrático. Substantivamente, a tese 
do Relatório secreto foi que os “desvios” e “deformações”, bem como 
as “violações da legalidade socialista”, engendrados no período da 
direção stalinista, deveram-se ao culto à personalidade de Stálin, 
imposto ao partido e aos povos da União Soviética.

A explicação da problemática da direção stalinista por essa teoria 
do culto à personalidade é obviamente insuficiente; reduz questões 
históricas de largo fôlego a condicionamentos psicossociais – encer-
ra a problemática num âmbito estreito, limitando-a, no extremo, a 
fenômenos “superestruturais” (políticos, jurídicos, culturais, psico-
lógicos). Ora, na realidade: 

[...] de maneira nenhuma se pode reduzir o fenômeno stalinista a fenôme-
nos de superestrutura: terror estatal, ditadura dum homem, polícia toda-
-poderosa, dogmatismo ideológico etc. Esses fenômenos imbricam-se ma-
nifestamente num conjunto de relações sociais e de relações de produção 
características: ausência de autogestão dos produtores, ausência de autoad-
ministração dos cidadãos e de controle destes sobre a administração polí-
tica e econômica, planificação burocraticamente centralizada, apropriação 
e distribuição do sobreproduto social pelo Estado fora de todo controle dos 
produtores, regime do diretor único e todo-poderoso no seio da empre-
sa, manutenção da estrutura hierárquica desta, sistema de remuneração 
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 assegurador de chorudos privilégios para os altos funcionários, submeten-
do boa parte do proletariado aos horrores do trabalho à peça etc.*

Entretanto, até hoje, a teoria do culto à personalidade resume a crí-
tica central do movimento comunista ao período de Stálin. Reflexões 
que transcendem seu âmbito limitado são frequentemente acoimadas 
de “dissidentes”. E isso não é casual: a teoria do culto à personalidade 
permite precisamente que se extirpem as mazelas da prática política 
implementada pela direção stalinista sem que se vulnerabilizem suas 
matrizes ideológicas, exatamente a doutrina marxista-leninista que 
permanece como o patrimônio da homogeneização levada a cabo 
pela Internacional Comunista. Evidentemente, trata-se de uma ope-
ração crítica a meias e que, no limite, acaba por prolongar caracterís-
ticas próprias da atividade mesma da direção stalinista.

Tudo sugere que a avaliação da atividade de Stálin deve passar 
por dois momentos: a ponderação de sua obra – situada historica-
mente – e a detecção de suas peculiaridades, levando-se em conta 
sua gênese social. Sem esses passos, efetivados com o senso do con-
dicionalismo histórico, pode-se descair ora no moralismo inócuo, 
ora na submissão às forças “cegas” da história.

No domínio prático-político, a obra capitaneada por Stálin as-
sombra por suas proporções gigantescas: converteu a pobre e atrasa-
da Rússia dos tsares na poderosa União Soviética, Estado multina-
cional, segunda potência do globo; graças a seu empenhamento na 
Segunda Guerra Mundial, o fascismo e o nazismo foram vencidos; 
na sequência, o poderio da União Soviética viabilizou o rompimento 
de vários países com o sistema capitalista e garantiu a paz mundial.

Referida exclusivamente à União Soviética, a atividade da dire-
ção stalinista apresenta um balanço formidável: se, do período que 
vai da Revolução de Outubro à morte de Stálin – trinta e seis anos –,  

* E. Mandel, Crítica do eurocomunismo (Lisboa, Antídoto, 1978), p. 78-9.
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subtraímos os tempos de guerra (civil, contra o Japão, a Finlândia 
e a Alemanha – nove anos), constatamos que, em 25 anos, a Rússia 
deixou de ser um país atrasado e de base agrária para constituir-
se na segunda economia mundial, de base urbano-industrial. Mais 
ainda: se levarmos em conta os períodos requeridos apenas para a 
recuperação dos estragos causados pelas guerras, vemos que a atra-
sada Rússia tsarista se tornou a avançada União Soviética realizando 
sua revolução industrial num lapso de vinte anos. Nenhum, absolu-
tamente nenhum país do mundo empreendeu uma proeza dessa en-
vergadura. Ou, nas insuspeitas palavras de Deutscher: “A essência 
da tarefa histórica de Stálin consistiu em que encontrou a Rússia 
trabalhando com o arado de madeira e deixou-a equipada com cen-
trais atômicas” (Manchester Guardian, 06 mar. 1953).

Essa foi, realmente, a obra da direção stalinista: a criação, sobre as 
frágeis bases da Rússia tsarista, e em meio às incontáveis dificuldades 
engendradas pelo cerco e pela sabotagem capitalistas, da infraestrutura 
necessária para a transição socialista. Esse foi o papel historicamente 
progressista desempenhado pela direção stalinista: a condução do povo 
russo à criação das condições materiais e objetivas indispensáveis para a 
edificação de uma sociedade de novo tipo.

Uma transformação desse porte, cujo alcance histórico-universal 
está longe de ser exagerado, realizada em circunstâncias tão adversas 
e sob constrangimentos tão imensos, demandou um enorme conjun-
to de coações. A prática política da direção stalinista – que assume o 
contorno de uma política autocrática – deve ser compreendida pre-
cisamente como uma parcial resultante das condições histórico-eco-
nômicas da via russa à transição socialista, mediante a coletivização 
forçada da agricultura e a industrialização acelerada que priorizou a 
indústria pesada em detrimento de bens de consumo; uma via que 
requisitou, simultaneamente, uma revolução social e uma revolução 
tecnológica. Transformação que, dado o atraso econômico e cultural 
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da Rússia (com todos os componentes do que Lênin chamava de asia-
tismo) e, sobretudo, dado seu insulamento (com a ausência de vitórias 
revolucionárias no Ocidente), desenrolou-se acompanhado de uma 
brutal restrição dos conteúdos libertários e humanistas concretos que 
nuclearizam o pensamento socialista revolucionário.

Isso quer dizer que, independentemente da liderança e da persona-
lidade de Stálin e de seus colaboradores mais próximos, as característi-
cas centrais de sua direção política responderam ao quadro histórico- 
-econômico particular da experiência russa. Aqui, a força das circuns-
tâncias (parafraseando S. de Beauvoir) fez valer sua inexorabilidade.

Mas isso não quer dizer a coonestação de qualquer “determinis-
mo” histórico. Em alguma medida, os homens escolhem a história 
que fazem. Não se pode avaliar a direção stalinista, com seus mé-
todos autocráticos e suas concepções particulares, simplesmente 
acrescentando-lhes seus méritos incontestes. Há de explicitar-se que 
a direção stalinista transformou ilegitimamente, numa operação 
de mistificação ideológica que funcionou como sua (auto)legitima-
ção, a força das circunstâncias em razão histórica: a necessidade foi 
convertida em virtude. A excepcionalidade da experiência russa foi 
transmutada em modelo universal de transição socialista; os méto-
dos anômalos (sob a óptica do pensamento socialista revolucionário), 
antidemocráticos, foram estatuídos como necessários e legítimos. 
Mercê da elaboração teórica e ideológica que mencionaremos mais 
adiante, a direção stalinista fez de sua autocracia o padrão de auten-
ticidade da intervenção revolucionária. Em síntese: a direção política 
de Stálin – que se vincula à história russa, à forma específica por que 
se criaram, na Rússia, as bases da moderna sociedade urbano-indus-
trial no rumo da transição socialista – procurou apresentar-se como 
a forma universal da passagem do capitalismo ao comunismo. É essa 
mistificação que requer, ainda hoje, um tratamento crítico exaustivo.

***
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Caso sejam considerados seus escritos em si mesmos, o que se 
constata é que Stálin não foi um teórico – foi, antes, um publicis-
ta, um divulgador. No entanto, se não aportou ao pensamento so-
cialista revolucionário contributos originais, foi o responsável por 
uma das mais significativas modificações a que se submeteu o lega-
do que arranca de Marx.

Realmente, o pensamento socialista revolucionário, cuja matriz 
é a teoria social de Marx, sofre uma primeira inflexão no perío-
do da Segunda Internacional: especialmente sob a influência de 
 Kautsky, começa a ser apresentado como um sistema concluso, que 
acaba por receber o nome de marxismo. Entretanto, se a chancela 
da Segunda Internacional – que não é contraditada nem por ten-
dências do último Engels nem pelo jovem Lênin – comprime a he-
rança de Marx para adequá-la à conformação de uma concepção 
global do mundo e da sociedade, é somente sob a supremacia da 
direção stalinista que esse processo alcançará seu coroamento de-
finitivo: sob a direta responsabilidade de Stálin, vem ao mundo o 
chamado marxismo-leninismo.

Essa doutrina (assim caracterizada por Stálin e seus colabora-
dores) é a adequação da teoria de Marx à condição de instância de 
legitimação do poder da direção stalinista. É a redução do legado de 
Marx, com algumas adições recolhidas seletivamente, à ideologia 
da estrutura sociopolítica resultante da supremacia da direção de 
Stálin. A teoria marxiana perde seu tônus de compreensão crítica da 
ontologia do ser social que se produz no capitalismo para adquirir o 
contorno de uma ciência geral do ser (o materialismo dialético) que 
comporta uma aplicação à sociedade (o materialismo histórico). Im-
plica uma “filosofia materialista” – da qual se extirpa a relação dialé-
tica entre o sujeito e o objeto, em que se instaura a tensão da prá-
xis – e uma “sociologia” que redunda, medularmente, numa teoria 
fatorialista da história, finalista e determinista (o condicionamento 
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“em última instância” pelo “fator econômico” da evolução social). 
Passa a compreender o processo histórico como uma sucessão lógica 
de estágios de desenvolvimento que necessariamente conduzem ao 
comunismo. A própria transição socialista é amesquinhada à socia-
lização (mais: à estatização) dos meios de produção. De aproxima-
ção provisória aos movimentos constitutivos da totalidade social, a 
teoria marxiana é convertida numa suma enciclopédica que resu-
me princípios e teses cuja validez não pode ser questionada – senão 
ao preço do “revisionismo”. Em poucas palavras: de teoria passa a 
conjunto de dogmas. Mais ainda: construída a partir do poder es-
tabelecido, estatal-partidário, essa dogmática encerra uma vocação 
excludente e exclusivista – o que não se enquadra nela é expelido em 
nome da “pureza”.

Esse marxismo soviético (como o denominou H. Marcuse) foi 
produzido como a ideologia da direção stalinista e dela é inseparável. 
Constitui seu sistema ideal de legitimação, é seu discurso específico. 
Seus traços mais salientes e pertinentes se encontram na produção 
intelectual de Stálin: a sua obra contém todas as características desse 
sistema de ideias que, até hoje, muitos confundem com a “doutrina” 
de Marx, Engels e Lênin.

De acordo com Lukács, que examinou breve mas eficientemente 
esse sistema de ideias, independe até da autoria de escritos e teses, 
Stálin responde pela totalidade da ideologia dogmática: 

Na centralização espiritual criada por ele [Stálin], era impossível que uma 
teoria qualquer se afirmasse de maneira estável sem por ele ter sido auto-
rizada, do que decorre que sua responsabilidade [...] é, em qualquer caso, 
evidente.*

E os traços pertinentes mencionados anteriormente são:

* G. Lukács, Carta sobre o estalinismo (Lisboa, Seara Nova, 1978), p. 22.
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A simplificação grosseira dos problemas que são o objeto da 
reflexão.

Diz Lukács: “A tendência staliniana é sempre a de abolir, quanto 
possível, todas as mediações, e a de instaurar uma conexão imediata 
entre os fatos mais crus e as posições teóricas mais gerais”.*

Nesse sentido, pois, o estilo expositivo de Stálin corresponde ao 
nódulo metodológico de seu pensamento: a eliminação dos matizes, 
das gradações, dos termos intermédios. A argumentação rasa espe-
lha fielmente uma esquematização da problemática enfocada.

A degradação da teoria a modalidade de sanção da atividade 
prática.

Stálin tinha necessidade de uma execução precisa das suas de-
cisões por parte do aparelho e, ainda, se possível, da aprovação das 
amplas massas; [...] por isto, simplificou radicalmente as suas for-
mulações teóricas [...]. Também aqui, não se concretizou a teoria 
aplicando-a à prática, mas, ao contrário, simplificando e vulgari-
zando os princípios segundo as exigências (comumente apenas pre-
sumidas) da prática.**

Está aqui a raiz do pragmatismo que percorre toda a produção 
teórica do período da direção stalinista.

Esse é um aspecto importante a ser retido: o pragmatismo stalinia-
no transforma a elaboração teórica em legitimação das opções práticas, 
invertendo as genuínas conexões entre teoria e prática. Em consequên-
cia, como a teoria deve sancionar a atividade prática ao invés de orientá-
la, e como as opções práticas são imediatas e cambiantes, resulta um 
oportunismo teórico que insere na ideologia produzida pela direção sta-
linista um comportamento que, em face das incongruências em que é 
obrigada a girar, não recua nem mesmo diante das falsificações.

* Ibidem, p. 22-3.
** Ibidem, p. 27.
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Trata-se, como se depreende, de uma teorização instrumental 
e manipuladora que, essencialmente, não rompe, no nível funcio-
nal, com a coonestação ideológica. Aliás, os catastróficos resultados 
dessa postura aparecem com clareza no âmbito da política cultural 
da direção stalinista, em especial no que tange à filosofia e à arte. 
No nível estrutural, reproduz módulos positivistas e neopositivis-
tas. Seu efeito sobre o desenvolvimento cultural da União Soviética 
pode ser avaliado até mesmo em sua incidência sobre as ciências da 
natureza (aí, o affaire Lyssenko aparece como o limiar da insânia).

Exemplos privilegiados dessa teorização, os textos stalinianos 
são de leitura obrigatória: condensam a quintessência dessa versão 
congelada do pensamento socialista revolucionário. Na verdade, re-
vestem-se de uma estranha durabilidade: permanecem e permane-
cerão antológicos, até “clássicos”, na escala em que se mantiver a 
doutrina marxista-leninista.

Somente na medida em que a reflexão teórica do pensamento 
socialista revolucionário liberar-se completamente dessa camisa de 
força – ou seja: quando o resgate crítico de Marx, Engels, Lênin e 
tantos, tantos outros permitir a inteira ultrapassagem da ideologia 
stalinista –, somente então os textos stalinianos perderão muito do 
significado que conservam ainda agora.

JOSÉ PAULO NETTO 
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Aula 4 | Consolidação, decadência e 
queda da URSS*

Angelo Segrillo

Em meu livro O declínio da União Soviética: um estudo 
das causas, proponho-me a “analisar as causas principais 
da perestroika, isto é, que fatores levaram os líderes soviéti-
cos a deslanchar aquele processo tão radical de reformas em 
meados dos anos 1980”. Mediante a análise de documentos e 
obras publicadas na época, afirmo que:

[...] a preocupação central dos governantes estava na sensível desa-
celeração econômica das duas décadas precedentes e no crescente 
hiato tecnológico com o Ocidente que criavam uma série de efei-
tos colaterais indesejáveis (como, por exemplo, a dificuldade em 
manter a elevação do padrão de vida da população num contexto 
de quase estagnação da economia) e que tornavam premente a ne-
cessidade de que “algo tinha que ser feito”, caso contrário a União 
Soviética se acabaria tornando uma potência de segunda classe.**

O segundo passo foi analisar o que levou a tal “desacelera-
ção no crescimento econômico e tecnológico do país”: 

* O presente texto de apoio é formado por dados e trechos de dois livros de 
Angelo Segrillo, O declínio da União Soviética: um estudo das causas e De 
Gorbachev a Putin: a saga da Rússia do socialismo ao capitalismo, ambos 
publicados pela editora Prismas em 2013 e 2014, respectivamente. Agra-
decemos à editora pela permissão de reprodução dos trechos e tabelas 
dos dois livros.

** Angelo Segrillo, O declínio da União Soviética: um estudo das causas 
(Curitiba, Prismas, 2013), p. 185.
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Os economistas ocidentais, já de longa data, vinham apontando o modelo 
econômico soviético como ineficiente. O fato de não haver propriedade 
privada e competição de mercado, segundo eles, levava ao desperdício, 
desinteresse no trabalho, atitude de “propriedade que é de todos não é de 
ninguém” em relação aos instrumentos de trabalho do Estado etc. Entre-
tanto, estas explicações, típicas dos textbooks of economics ocidentais, não 
serviriam para explicar a desaceleração econômica específica das duas dé-
cadas precedentes à perestroika, já que este estado de coisas praticamente 
sempre existiu na URSS da era dos planos quinquenais e nem por isso 
o país deixou de ter índices de crescimento muito altos nos anos 1930, 
1940 e 1950. Ou seja, havia algo de novo “no ar”, exógeno, que causava esta 
desaceleração nas décadas antecedentes à perestroika. Como expusemos 
anteriormente, este “algo de novo” seria o aprofundamento da Terceira 
Revolução Tecnológica na economia mundial.*

Época em que “surgiram novos padrões organizacionais da 
produção industrial, baseados em flexibilidade, fluxos mais horizon-
tais de informação e comando e ênfase na qualidade”. O que levou a 
“medidas urgentes de reformulação”: 

Encontrando-se em permanente competição econômica com o Ocidente, 
a URSS (cujo sistema rígido, de fluxos verticais de informação e comando 
e ênfase em quantidade e economias de escala encaixava-se relativamente 
bem nas regras ditadas pelo fordismo ocidental nas décadas de 1930, 1940, 
1950 e parte da de 1960) não conseguiu se adaptar a estes princípios básicos 
dos novos paradigmas industriais mais avançados da economia mundial 
sem solapar os pilares de seu próprio sistema.
Consideramos este o dilema central dos líderes soviéticos e a razão prin-
cipal por que se tornava necessário, e mesmo inevitável (Gorbachev, 1988, 
p. 17) que medidas urgentes de reformulação fossem tomadas em meados 
dos anos 1980 quando a estagnação relativa da economia estava atingindo 
níveis de pré-crise em algumas áreas.**

*  Idem.
**  Idem.
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Assim, defendo que “o fato de considerarmos este o aspecto cen-
tral e principal da trama, obviamente não implica que consideremos 
este o único vetor agindo sobre o sistema”. Pelo contrário:

Não se trata de reduzir tudo a um mero economicismo. Havia, natural-
mente, outros fatores (políticos, sociais etc.) que influenciavam a situação. 
Entretanto, consideramos importante destacar a centralidade das causas 
econômicas que apontamos, pois, sem isso, poderíamos chegar a con-
clusões equivocadas sobre o processo de deslanchamento da perestroika, 
confundindo forma e conteúdo e embaralhando causa e efeito. É impor-
tante, sim, analisar outros fatores políticos e sociais que influíam sobre 
os líderes soviéticos no seu processo de tomada de decisão no início da 
perestroika, mas temos que analisar esses outros fatores em conjugação 
com esta nossa explicação central, ou seja, com as novas variáveis intro-
duzidas na competição econômica URSS-Ocidente na época da Terceira 
Revolução Tecnológica.*

Crescimento econômico da URSS
Na tabela a seguir, podemos observar as taxas médias de 

crescimento anual do Produto Material Líquido (PML) da  
URSS ao longo dos anos, segundo os cálculos soviéticos da TsSU 
(Administração Central de Estatísticas) da URSS, publicados no 
anuário estatístico Narodnoe Khozyaistvo**:

*  Ibidem, p. 186.
**  Narodnoe Khozyaistvo, o anuário estatístico oficial da URSS, inicialmente dava, 

para os anos 1985, 1986 e 1987, respectivamente, as taxas 3,5%, 4,1% e 2,3%. A 
partir de Narkhoz 1988 houve uma revisão para baixo das taxas para esses três 
anos que foram fixadas em, respectivamente, 1,6%, 2,3% e 1,6%. A explicação 
oficial, dada em Narkhoz 1988, p. 7, era que até 1988, na avaliação daqueles anos, 
tinha sido excluída a queda nas rendas criadas pela “produção, venda [e taxação] 
de bebidas alcoólicas” (devida principalmente à campanha antialcoolismo pro-
movida por Gorbachev). Fontes: anos 1929-1938, calculados de BSE, 2. ed., v. 29, 
p. 302; anos 1939-1940, calculados de Zaleski, 1980, p. 578-579; anos 1941-1945, 
calculados de Narkhoz za 70 let, p. 43; 1946-1950, calculados de Narkhoz 1964, 
p. 87; 1950-1963, calculados de Narkhoz 1964, p. 575; 1964-1971, calculados de 
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1928-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985

14,3% 6,3% 10,3% 7,2% 5,7% 4,3% 3,2%

Aqui, vale frisar que “Produto Material Líquido é o termo uti-
lizado pela ONU para designar o que os soviéticos chamavam de 
renda nacional produzida”. Ao contrário dos cálculos ocidentais do 
Produto Nacional Bruto (PNB), “o PML inclui apenas a produção de 
bens materiais, excluindo o setor de serviços”*.

Os dados foram retirados de uma outra tabela, mais ampla, que 
ilustra o crescimento econômico anual da URSS entre os anos de 
1928 e 1990**:

ano 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

taxa 8,2 16,0 21,0 16,8 11,3 6,5 15,2 19,2 29,3 12,0 8,9 9,5 11,6

ano 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

taxa -8 -28,3 12,1 18,9 -5,7 -6 19,1 24,1 18 20,1 12,2 10,9 9,8

ano 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

taxa 12,0 11,9 11,4 6,7 12,6 7,4 7,7 6,9 5,6 4,1 9,4 6,8 8,0

ano 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

taxa 8,7 8,3 4,7 9,1 5,6 3,9 8,9 5,4 4,5 5,2 4,5 5,1 2,2

ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

taxa 3,9 3,3 4,0 4,2 2,9 1,6
(3,5)

2,3
(4,1)

1,6
(2,3)

4,4 2,5 -4

As diferentes fases da Perestroika***
Ao assumir o cargo de secretário-geral do PCUS, em 11 de março 

de 1985, as preocupações principais de Gorbachev eram todas relati-

Narkhoz 1972, p. 531; 1972-1976, calculados de Narkhoz za 60 let, p. 485; 1977-
1984, calculados de Narkhoz za 70 let, p. 58; 1986-1990, calculados de Narkhoz 
1990, p. 7.

*  Ibidem, p. 235.
**  Ibidem, p. 239.
***  Idem, De Gorbachev a Putin: a saga da Rússia do socialismo ao capitalismo (Curi-

tiba, Prismas, 2014), p. 21-2. Texto na íntegra.
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vas à situação econômica – tanto que a palavra de ordem mais impor-
tante dos primeiros meses da perestroika era uskorenie (“aceleração”). 
Referia-se à necessidade de acelerar o progresso técnico-científico e 
econômico para recuperar o impulso perdido nas últimas décadas. 
Somente depois, a partir do verão de 1986, ao notar que seus esforços 
não estavam tendo o resultado desejado na prática, quando explora-
do apenas o lado tecnocrático, o novo secretário-geral partiria com 
vigor para o lado mais político do processo. Enfatizaria, então, a ne-
cessidade de maior glasnost (“transparência”) nas relações de poder 
intra e extrapartidárias. O que lhe facilitou este salto qualitativo ti-
nha sido o XXVII Congresso do PCUS em fevereiro de 1986, quando 
foi renovado o Comitê Central, possibilitando a ascensão de novos 
dirigentes mais abertos à ideia de mudanças no sistema.

Assim, vemos que as reformas de Gorbachev passariam por dife-
rentes fases. Atualmente, já com a vantagem de hindsight, notamos que 
a perestroika teve quatro etapas distintas:

• 1985-1987: fase da “descentralização socialista”

• 1988: fase de transição

• 1989-início de 1990: fase da “economia de mercado”

• Fim de 1990 e 1991: fase da “desintegração e restauração capita-
lista”

Na primeira etapa (1985-1987) a ideia não era desmontar o siste-
ma existente e sim apenas descentralizá-lo, dentro do slogan “Mais 
democracia, mais socialismo”. Após uma fase de transição e acirra-
das disputas políticas em 1988 acerca do caminho a seguir, nos anos 
de 1989-1990 o país caminhou cada vez mais em direção a um pro-
jeto que poderíamos chamar de “socialismo de mercado” ou “eco-
nomia de mercado social”. Nessa fase, o eufemismo “economia de 
mercado” seria usado para designar a intenção de empregar diversos 
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mecanismos capitalistas (por exemplo, preços por oferta e procura, 
um pouco de propriedade privada, trabalho assalariado). Os anos 
1990 e 1991 testemunhariam a perda de controle dos rumos do pro-
cesso e a eventual desintegração da URSS.
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LEITURAS COMPLEMENTARES

A guerra e a social-democracia da Rússia*

Vladimir I. Lênin 

A Grande Guerra europeia, que foi preparada no decurso de 
decênios pelos governos e pelos partidos burgueses de todos os pa-
íses, rebentou. O aumento dos armamentos, a extrema agudização 
da luta pelos mercados na época do atual estágio (imperialista) de 
desenvolvimento do capitalismo nos países avançados e os inte-
resses dinásticos das monarquias mais atrasadas (as da Europa 
Oriental) deviam conduzir inevitavelmente, e conduziram, a essa 
guerra. Conquistar terras e subjugar nações estrangeiras, arruinar 
a nação concorrente, saquear suas riquezas, desviar a atenção das 
massas trabalhadoras das crises políticas internas seja da Rússia, 
da Alemanha, da Inglaterra ou de outros países, a desunião e o 
entontecimento nacionalista dos operários e o extermínio da sua 
vanguarda com o objetivo de debilitar o movimento revolucioná-
rio do proletariado – tal é o único real conteúdo, significado e sen-
tido da atual guerra. 

Sobre a social-democracia recai, antes de tudo, o dever de re-
velar esse verdadeiro significado da guerra e desmascarar implaca-
velmente a mentira, os sofismas e as frases “patrióticas” difundidas 
pelas classes dominantes, pelos latifundiários e pela burguesia que 
a defendem.

* Texto escrito em setembro de 1914 e publicado no jornal Sotsial-Demokrat,  
n. 33, 1o nov. 1914, mais tarde incluso em Vladimir I. Lênin, Obras escolhidas (Lisboa/
Moscou, Avante!/Progresso, 1977), tomo 1, p. 557-68. A tradução para o português foi 
realizada pelo Instituto de Marxismo-Leninismo, anexo ao CC do PCUS, e adaptada 
para a revista Margem Esquerda, n. 23, out. 2014, por Luiz Bernardo Pericás.  
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À cabeça de um grupo de nações beligerantes está a burguesia ale-
mã. Ela engana a classe operária e as massas trabalhadoras, assegu-
rando que faz a guerra para defender a pátria, a liberdade e a cultura, 
para libertar os povos oprimidos pelo tsarismo, para destruir o tsaris-
mo reacionário. Mas, de fato, é precisamente essa burguesia que ras-
teja diante dos junkers prussianos com Guilherme II à sua frente, que 
sempre foi a aliada mais fiel do tsarismo e inimiga do movimento re-
volucionário dos operários e dos camponeses da Rússia. De fato, essa 
burguesia, juntamente com os junkers, dirigirá todos os seus esforços 
para, qualquer que seja o resultado da guerra, apoiar a monarquia tsa-
rista contra a revolução na Rússia.

De fato, a burguesia alemã empreendeu uma campanha de rapina 
contra a Sérvia, querendo subjugá-la e estrangular a revolução nacio-
nal dos eslavos do Sul, dirigindo ao mesmo tempo o grosso de suas 
forças militares contra países mais livres, a Bélgica e a França, a fim 
de saquear um concorrente mais rico. Difundindo a fábula de uma 
guerra defensiva de sua parte, a burguesia alemã escolheu, de fato, o 
momento mais favorável – do próprio ponto de vista – para a guer-
ra, aproveitando seus últimos aperfeiçoamentos na técnica militar e 
adiantando-se aos novos armamentos, já planejados e decididos pela 
Rússia e pela França.

À cabeça do outro grupo de nações beligerantes encontram-se 
as burguesias inglesa e francesa, que enganam a classe operária e as 
massas trabalhadoras ao assegurar que faz a guerra pela pátria, pela 
liberdade e pela cultura, contra o militarismo e o despotismo da Ale-
manha. Mas, de fato, essa burguesia há muito já alugou e preparou, 
com seus milhares de milhões, as tropas do tsarismo russo, a monar-
quia mais reacionária e bárbara da Europa, para atacar a Alemanha.

De fato, o objetivo da luta das burguesias inglesa e francesa é con-
quistar as colônias alemãs e arruinar a nação concorrente, que se dis-
tingue por um desenvolvimento econômico mais rápido. E para esse 
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nobre fim as nações “avançadas”, “democráticas”, ajudam o selvagem 
tsarismo a sufocar ainda mais a Polônia, a Ucrânia etc., a esmagar 
ainda mais fortemente a revolução na Rússia.

Ambos os grupos de países beligerantes nada devem um ao ou-
tro no que diz respeito às pilhagens, às atrocidades e à interminável 
crueldade da guerra. Mas para enganar o proletariado e desviar a 
sua atenção da única guerra verdadeiramente libertadora, isto é, da 
guerra civil contra a burguesia tanto de “seu” país como dos paí-
ses “alheios”, para atingir esse elevado fim a burguesia de cada país 
procura exaltar com frases falsas sobre patriotismo o significado da 
“sua” guerra nacional e assegurar que aspira a vencer o inimigo não 
para a pilhagem e a conquista de terras, mas para “libertar” todos os 
outros povos salvo o seu.

Mas quanto mais zelosamente os governos e a burguesia de todos 
os países procuram desunir os operários e lançá-los uns contra os ou-
tros, quanto mais ferozmente é empregado para esse elevado fim o 
sistema do estado de guerra e da censura militar (que persegue muito 
mais, mesmo agora, durante a guerra, o inimigo “interno” do que o 
externo), tanto mais imperioso é o dever do proletariado consciente 
de defender a sua coesão de classe, o seu internacionalismo, as suas 
convicções socialistas, contra o chauvinismo desenfreado da clique 
“patriótica” burguesa de todos os países. Renunciar a essa tarefa por 
parte dos operários conscientes significará renunciar a todas às suas 
aspirações libertadoras e democráticas, sem falar das socialistas.

É preciso constatar com um sentimento da mais profunda amar-
gura que os partidos socialistas dos principais países europeus não 
cumpriram essa sua tarefa, e a conduta dos dirigentes desses par-
tidos – particularmente do alemão – confina com a traição direta à 
causa do socialismo. Num momento da maior importância histórica 
mundial, a maioria dos dirigentes da atual II Internacional (1889- 
-1914) tenta substituir o socialismo pelo nacionalismo. Devido a tal 
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conduta, os partidos operários desses países, ao invés de se oporem 
à conduta criminosa dos governos, chamaram a classe operária a 
fundir a sua posição com a posição dos governos imperialistas. Os 
dirigentes da II Internacional traí ram o socialismo, votando a favor 
dos créditos de guerra, repetindo as palavras de ordem chauvinistas 
(“patrióticas”) da burguesia dos “seus” países, justificando e defen-
dendo a guerra, entrando nos ministérios burgueses dos países be-
ligerantes etc. etc. Os mais influentes dirigentes socialistas e órgãos 
da imprensa da Europa contemporânea adotam um ponto de vista 
burguês-chauvinista e liberal, de forma alguma socialista. A respon-
sabilidade por essa desonra do socialismo recai em primeiro lugar 
sobre os sociais-democratas alemães, que eram o partido mais forte 
e influente da II Internacional. Mas também não se pode justificar 
os socialistas franceses, que aceitam cargos ministeriais no governo 
daquela mesma burguesia que traiu a própria pátria e aliou-se a Bis-
marck para esmagar a Comuna. 

Os sociais-democratas alemães e austríacos tentam justificar o 
seu apoio à guerra dizendo que assim lutam contra o tsarismo rus-
so. Nós, sociais-democratas russos, declaramos que consideramos 
tal justificação puro sofisma. O movimento revolucionário contra o 
tsarismo novamente adquiriu no nosso país, nos últimos anos, enor-
mes proporções. À frente desse movimento sempre marchou a classe 
operária da Rússia. As recentes greves políticas de milhões de tra-
balhadores realizaram-se sob as palavras de ordem do derrubamen-
to do tsarismo e da reivindicação de uma república democrática. 
Na própria véspera da guerra, o presidente da República francesa, 
Poincaré, durante a sua visita a Nicolau II, pôde ver com os próprios 
olhos barricadas nas ruas de Petersburgo, erguidas pelas mãos dos 
operários russos. O proletariado da Rússia não recuou diante de ne-
nhum sacrifício para libertar toda a humanidade da vergonha da 
monarquia tsarista. Mas devemos dizer que se alguma coisa pode, 
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em determinadas condições, adiar a queda do tsarismo, se alguma 
coisa pode ajudar o tsarismo na luta contra toda a democracia da 
Rússia, é precisamente a atual guerra, que colocou ao serviço dos 
objetivos reacionários do tsarismo o saco de dinheiro da burguesia 
inglesa, francesa e russa. E se alguma coisa pode dificultar a luta 
revolucionária da classe operária da Rússia contra o tsarismo é pre-
cisamente a conduta dos dirigentes da social-democracia alemã e 
austríaca, que não deixa de nos ser apresentada como exemplo pela 
imprensa chauvinista da Rússia.

Mesmo que admitamos que a falta de forças da social-democra-
cia alemã era tão grande que podia obrigá-la a renunciar a quaisquer 
ações revolucionárias, ainda assim ela não devia se juntar ao campo 
chauvinista, não devia dar passos a propósito dos quais os socialis-
tas italianos declaram com razão que os dirigentes dos sociais-de-
mocratas alemães desonram a bandeira da Internacional proletária.

O nosso partido, o Partido Operário Social-Democrata da Rús-
sia, já sofreu e sofrerá ainda enormes perdas ocasionadas pela guer-
ra. Toda a nossa imprensa operária legal foi liquidada. A maioria 
dos sindicatos foi encerrada, numerosos camaradas nossos foram 
presos e deportados. Mas a nossa representação parlamentar – a 
Fração Operária Social-Democrata da Rússia na Duma de Estado 
– considerou ser seu dever socialista incondicional não votar os cré-
ditos de guerra e mesmo abandonar a sala de sessões da Duma para 
expressar ainda mais energicamente o seu protesto; considerou um 
dever estigmatizar a política dos governos europeus como impe-
rialista. E, apesar da opressão decuplicada do governo tsarista, os 
operários social-democratas da Rússia já editam os primeiros apelos 
clandestinos contra a guerra, cumprindo o seu dever para com a 
democracia e a Internacional.

Se os representantes da social-democracia revolucionária – per-
sonificada numa minoria dos sociais-democratas alemães e nos 
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melhores sociais-democratas nos países neutros – experimentam o 
pungente sentimento de vergonha por motivo dessa bancarrota da 
II Internacional; se as vozes dos socialistas contra o chauvinismo da 
maioria dos partidos social-democratas ressoam tanto na Inglater-
ra como na França; se os oportunistas personificados, por exemplo, 
pelos Sozialistische Monatshefte [Cadernos Mensais Socialistas], que 
há muito ocupam uma posição nacional-liberal, celebram com plena 
razão a sua vitória sobre o socialismo europeu, todos eles prestam 
o pior serviço ao proletariado, pois vacilam entre o oportunismo e 
a social-democracia revolucionária (como o “centro” no partido so-
cial-democrata alemão), que procuram silenciar ou ocultar com fra-
ses diplomáticas a bancarrota da II Internacional.

Pelo contrário, deve-se reconhecer abertamente essa bancarrota 
e compreender as suas causas, para poder edificar uma nova e mais 
sólida coesão socialista dos operários de todos os países.

Os oportunistas fizeram fracassar as decisões dos congressos de 
Stuttgart, de Copenhague e da Basileia, que obrigavam os socialistas 
de todos os países a lutar contra o chauvinismo em quaisquer con-
dições, que obrigavam os socialistas a responder a qualquer guer-
ra desencadeada pela burguesia e pelos governos com a redobrada 
propaganda da guerra civil e da revolução social. A bancarrota da 
II Internacional é a bancarrota do oportunismo que se desenvolveu 
sobre a base das particularidades de uma época histórica passada 
(a chamada época “pacífica”) e nos últimos anos passou a dominar 
de fato na Internacional. Os oportunistas havia muito que prepara-
vam essa bancarrota, negando a revolução socialista e substituindo-
-a pelo reformismo burguês; negando a luta de classes e a sua ne-
cessária transformação, em determinados momentos, em guerra 
civil e defendendo a colaboração entre classes; pregando o chau-
vinismo burguês sob o nome de patriotismo e de defesa da pátria 
e ignorando ou negando a verdade fundamental do socialismo, já 
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 exposta no Manifesto Comunista*, de que os operários não têm pá-
tria; limitando-se, na luta contra o militarismo, a um ponto de vista 
sentimental-filisteu, em vez de reconhecer a necessidade da guerra 
revolucionária dos proletários de todos os países contra a burguesia 
de todos os países; transformando a necessária utilização do par-
lamentarismo burguês e da legalidade burguesa numa fetichização 
dessa legalidade e no esquecimento da obrigatoriedade das formas 
clandestinas de organização e de agitação nas épocas de crise. O 
“complemento” natural do oportunismo, a corrente anarcossindi-
calista – concepção igualmente burguesa e hostil à causa proletária, 
isto é, marxista – caracterizou-se não menos ignominiosamente por 
uma repetição fátua das palavras de ordem do chauvinismo durante 
a presente crise.

Não é atualmente possível cumprir as tarefas do socialismo, tam-
pouco realizar a verdadeira coesão internacional dos operários, sem 
romper decididamente com o oportunismo e explicar às massas a ine-
vitabilidade do seu fiasco.

A tarefa da social-democracia de cada país deve consistir, em 
primeiro lugar, na luta contra o chauvinismo local. Na Rússia esse 
chauvinismo abrangeu inteiramente o liberalismo burguês (os 
“democratas-constitucionalistas”) e parte dos populistas, indo até 
os socialistas-revolucionários e os sociais-democratas “de direita”. 
(Particularmente, é obrigatório estigmatizar as intervenções chau-
vinistas, por exemplo, de E. Smirnov, P. Máslov e G. Plekhanov, reto-
madas e utilizadas largamente pela imprensa “patriótica” burguesa.)

Na atual situação não se pode determinar, do ponto de vista do 
proletariado internacional, a derrota de qual dos dois grupos de na-
ções beligerantes seria o menor dos males para o socialismo. Mas 
para nós, sociais-democratas russos, não pode haver dúvida  alguma 

* São Paulo, Boitempo, 1998. (N. E.)
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de que, do ponto de vista da classe operária e das massas trabalha-
doras de todos os povos da Rússia, o mal menor seria a derrota da 
monarquia tsarista, o governo mais reacionário e bárbaro, que opri-
me o maior número de nações e a maior massa populacional da Eu-
ropa e da Ásia.

A palavra de ordem política imediata da social-democracia da Eu-
ropa deve ser a formação dos Estados Unidos da Europa republicanos, 
sendo que, diferentemente da burguesia, que está pronta para “prome-
ter” tudo o que se queira, só para atrair o proletariado à torrente geral 
do chauvinismo, os sociais-democratas irão explicar toda a falsidade e 
falta de sentido dessa palavra de ordem se não forem derrubadas pela 
revolução as monarquias alemã, austríaca e russa.

Na Rússia, dado o maior atraso desse país, que ainda não ter-
minou a sua revolução burguesa, as tarefas da social-democracia 
devem ser, tal como antes, as três condições fundamentais de uma 
transformação democrática consequente: república democrática 
(com a plena igualdade de direitos e a autodeterminação de todas as 
nações), confisco das terras dos latifundiários e jornada de oito ho-
ras de trabalho. Mas em todos os países avançados a guerra coloca 
na ordem do dia a palavra de ordem de revolução socialista, que se 
torna tanto mais urgente quanto mais o fardo da guerra recair sobre 
os ombros do proletariado, quanto mais ativo deva ser o seu papel na 
reconstrução da Europa, após os horrores da atual barbárie “patrió-
tica” nas condições dos gigantescos progressos técnicos do grande 
capitalismo. A utilização pela burguesia das leis do tempo de guerra 
para amordaçar por completo o proletariado coloca diante dele a 
tarefa imperiosa da criação de formas clandestinas de agitação e de 
organização. Que os oportunistas “guardem” as organizações legais 
ao preço da traição às suas convicções – os sociais-democratas revo-
lucionários utilizarão a experiência e os laços organizativos da clas-
se operária para a criação de formas clandestinas, correspondentes 
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à época de crise, de luta pelo socialismo e a união dos operários não 
com a burguesia chauvinista do seu país, mas com os operários de 
todos os países. A Internacional proletária não pereceu e não pe-
recerá. Apesar de todos os obstáculos, as massas operárias criarão 
uma nova Internacional. O atual triunfo do oportunismo é efêmero. 
Quanto mais vítimas da guerra houver, tanto mais clara será para 
as massas operárias a traição à causa operária por parte dos opor-
tunistas e a necessidade de se voltar as armas contra os governos e a 
burguesia de cada país.

A transformação da atual guerra imperialista em guerra civil é 
a única palavra de ordem proletária justa, apontada pela experiên-
cia da Comuna e pela resolução da Basileia (1912) e decorrente de 
todas as condições da guerra imperialista entre os países burgueses 
altamente desenvolvidos. Por maiores que pareçam ser as dificulda-
des de tal transformação neste ou em outro momento, os socialistas 
nunca renunciarão ao trabalho preparatório sistemático, persisten-
te, contínuo nessa direção, já que a guerra se tornou um fato. 

É somente através dessa via que o proletariado poderá escapar da 
dependência da burguesia chauvinista e, de uma ou de outra forma, 
mais ou menos rapidamente, dar passos decisivos na via da verda-
deira liberdade dos povos e na via para o socialismo.

Viva a fraternidade internacional dos operários contra o chau-
vinismo e o patriotismo da burguesia de todos os países!

Viva a Internacional proletária, libertada do oportunismo! 

Comitê Central do Partido Operário Social-Democrata da Rússia
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A Revolução Russa*
Astrojildo Pereira

Bem difícil, sem dúvida, é precisar o curso dos atuais aconteci-
mentos na Rússia. Aliás, seria rematada tolice pretender firmar tais 
ou quais traços definitivos do grande movimento que deu por terra, 
abruptamente, com a casta dos Romanov, e com ela, de cambulhada, 
todas as demais castas aristocráticas e monopolizadoras das riquezas 
e do poder.

Movimento de tal magnitude e complexidade, revolvido por mil 
correntes diversas, há de por força manifestar-se confuso e contradi-
tório, com altos e baixos, com claros e escuros violentos. Impossível, 
pois, determinar em linhas inflexíveis os traços essenciais dos fatos re-
volucionários e suas consequências. O que não quer dizer que, em meio 
do cipoal dos telegramas e correspondências e de outros documentos 
mais raros, não se possa fazer uma ideia mais ou menos aproximada do 
grande drama político – grande por si mesmo e ainda maior pelas suas 
consequências – da orientação que o tem guiado e das tendências que 
o caracterizam.

Os dois núcleos orientadores do movimento, a Duma e o Comi-
tê de Operários e Soldados – este surgido da própria Revolução –,  
logo tomaram posições antagônicas, terminado o primeiro golpe de-
molidor. A Duma, vinda do antigo regime, pode-se dizer que repre-
senta, em maioria, a burguesia moderada e democrática, ao passo que 
o Comitê de Operários e Soldados, composto de operários, representa 

* Texto originalmente publicado na revista O Debate, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, jul. 
1917. (N. E.)
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o proletariado avançado, democrata, socialista e anarquista. A Duma 
deu o governo provisório e o primeiro ministério; o Comitê de Operá-
rios e Soldados derrubou o primeiro ministro, influiu poderosamente 
na formação do segundo e tem anulado quase por completo, senão de 
todo, a ação da Duma.

Insignificante, sem nenhum peso, ao menos até agora, o elemento 
reacionário e aristocrático, a situação russa tem de obedecer, na sua 
luta pela estabilização pública, às duas forças principais enfeixadas pelo 
proletariado socialista e anarquista e pela burguesia democrática e re-
publicana. A qual das duas forças está destinada a preponderância na 
reorganização da vida russa? O que se pode afirmar com certeza é que 
essa preponderância tem cabido, até agora, ao proletariado.

E como o proletariado, cuja capacidade política já anulou o papel 
da Duma burguesa, está também com as armas na mão, não en-
contrando, pois, resistência séria aos desígnios, não muito longe da 
certeza andará quem prever a sua contínua preponderância, até a 
completa absorção de todos os campos da vida nacional, extinguin-
do-se, de tal modo num prazo mais ou menos largo, a divisão do 
povo em castas diversas e inimigas.

E inútil é insistir na influência que tais acontecimentos exercerão 
no resto do mundo, na obra de reconstrução dos povos, cujos alicer-
ces estão sendo abalados pelo fragor inaudito dos grandes canhões 
destruidores…

ASTROJILDO PEREIRA (1890-1965)
Jornalista, escritor e ativo militante político, foi fundador do Partido Comunista 
do Brasil, em 1922. Com Octávio Brandão, fundou o jornal A Classe Operária. 
Crítico literário, colaborou para o jornal Diário de Notícias e para a revista Diretri-
zes. Anarquista durante a juventude, foi aos poucos revendo seu posicionamento 
político e, impressionado com o recém-fundado Estado soviético, acabou aderin-
do ao socialismo científico no começo dos anos 1920. Foi preso por três meses 
em 1964, após o golpe militar. Já idoso e com a saúde precária, morreu no ano 
seguinte, no Rio de Janeiro.
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As “Teses de abril”, de Lênin*
Slavoj Žižek

Quando, em suas “Teses de abril” (1917), Lênin identificou a 
 Augenblick – a oportunidade única para uma revolução –, suas pro-
postas foram inicialmente recebidas com estupor ou desdém pela 
grande maioria de seus colegas de partido. Nenhum líder proeminen-
te dentro do Partido Bolchevique apoiou seu chamado à revolução, e o 
Pravda deu o extraordinário passo de dissociar o partido, assim como 
seu conselho editorial como um todo, das “Teses de abril”. Lênin es-
tava longe de ser um oportunista que procurava lisonjear e explorar a 
atmosfera prevalecente entre o populacho; seus pontos de vista eram 
altamente idiossincráticos. Bogdanov caracterizou as “Teses de abril” 
como “o delírio de um louco”, e a própria Nadejda Krupskaia con-
cluiu: “Temo que Lênin tenha enlouquecido”.

Esse é o Lênin de quem ainda temos o que aprender. A grandeza 
de Lênin residiu em, nessa situação catas trófica, não ter medo de 
triunfar – em contraste com o páthos negativo discernível em Rosa 
Luxemburgo e Adorno, para quem o ato autêntico em última ins-
tância era a admissão do fracasso que traz à luz a verdade da situa-
ção. Em 1917, em vez de esperar até que as condições fossem propí-
cias, Lênin organizou um ataque preventivo; em 1920, como líder do 
partido da classe operária sem classe operária (a maior parte havia 

* Traduzido por Luiz Bernardo Pericás e Fabrizio Rigout. Ver Às portas da revolu-
ção: escritos de Lênin de 1917 (trad. Daniela Jinkings et al., São Paulo, Boitempo, 
2005), antologia de textos históricos de Vladímir Lênin selecionados, introduzi-
dos e posfaciados por Slavoj Žižek.
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sido dizimada na guerra civil), ele deu prosseguimento à organiza-
ção de um Estado, aceitando plenamente o paradoxo de um partido 
que tinha de organizar – e até recriar – sua própria base, sua classe 
operária.

Em nenhum lugar essa grandeza é mais evidente do que nos es-
critos de Lênin que cobrem o período de fevereiro de 1917 – quando 
a primeira revolução aboliu o tsarismo e instalou um regime demo-
crático – até a segunda revolução, em outubro. O texto de abertura 
deste volume (“Cartas de longe”) revela a compreensão inicial que 
Lênin teve daquela possibilidade revolucionária única, e o último 
texto (as minutas da “Reunião do Soviete de deputados operários e 
soldados de Petrogrado”) declara a tomada de poder pelos bolchevi-
ques. Tudo está aqui, do Lênin “engenhoso estrategista militar” ao 
Lênin “da utopia decretada” (da imediata abolição do aparelho de 
Estado). Para nos referirmos novamente a Kierkegaard: o que pode-
mos perceber nesses escritos é o Lênin em construção: não é ainda o 
Lênin “instituição soviética”, mas o Lênin jogado numa situação in-
definida. Seremos ainda capazes, hoje em dia, de vivenciar o impacto 
devastador de um momento de “abertura” histórica de tal proporção, 
quando se “fecha” um ciclo no qual o capitalismo tardio decretou o 
“fim da história”?

Em fevereiro de 1917, Lênin era um emigrante político quase 
anônimo, perdido em Zurique, sem contatos confiáveis na Rússia, 
informando-se sobre os eventos basicamente pela imprensa suíça; 
em outubro de 1917 ele liderava a primeira revolução socialista bem-
-sucedida no mundo. O que aconteceu entre esses dois momentos? 
Em fevereiro, Lênin percebeu imediatamente a possibilidade revolu-
cionária, o resultado de singulares circunstâncias contingentes – se 
o momento não fosse aproveitado, a possibilidade da revolução seria 
postergada, talvez por décadas. Em sua insistência obstinada de que 
se deveria correr o risco e prosseguir para o próximo estágio – ou 
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seja, repetir a revolução –, ele estava só, ridicularizado pela maioria 
dos membros do comitê central de seu próprio partido; esta seleção 
de seus textos procura mostrar um pouco do obstinado, paciente – e 
muitas vezes frustrante –, trabalho revolucionário com o qual Lênin 
impôs sua visão. Mesmo que a intervenção  pessoal de Lênin tenha 
sido indispensável, contudo, não devemos transformar a história da 
Revolução de Outubro na história de um gênio solitário, confrontado 
com as massas desorientadas e gradualmente impondo suas ideias. 
Lênin triunfou porque seu apelo, ao mesmo tempo que passava por 
cima da nomenklatura do partido, encontrou eco naquilo que se po-
deria chamar de micropolítica revolucionária: a incrível explosão da 
democracia popular, de comitês locais surgindo em torno de todas as 
grandes cidades da Rússia e, ignorando a autoridade do governo “le-
gítimo”, tomando a situação nas próprias mãos. Essa é a história não 
contada da Revolução de Outubro, o oposto do mito de um pequeno 
grupo de revolucionários implacavelmente dedicados que deram um 
golpe de Estado.

A primeira coisa que chama a atenção do leitor atual é como os 
textos de Lênin de 1917 são facilmente legíveis: não há necessidade de 
longas notas explicativas – mesmo que os nomes nos sejam desconhe-
cidos, imediatamente compreendemos o que está em jogo. Da distân-
cia histórica que temos hoje, os textos apresentam uma clareza quase 
clássica ao traçar os contornos da luta da qual participaram. Lênin 
está completamente ciente do paradoxo dessa situação: na primave-
ra de 1917, depois da Revolução de Fevereiro, que derrubou o regime 
tsarista, a Rússia era o país mais democrático em toda a Europa, com 
um grau sem precedentes de mobilização de massas, liberdade de or-
ganização e liberdade de imprensa – ainda assim, essa liberdade tor-
nou a situa ção não transparente, profundamente ambígua. Se há uma 
linha comum que perpassa todos os textos de Lênin escritos entre as 
duas revoluções (a de Fevereiro e a de Outubro), é sua insistência na 
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distância que separa os contornos formais “explícitos” da luta políti-
ca entre a multiplicidade de partidos e outros assuntos políticos das 
verdadeiras questões (paz imediata, distribuição da terra e, é claro, 
“todo o poder aos sovietes”, ou seja, o desmantelamento do aparelho 
de Estado existente e sua substituição por novas formas de adminis-
tração social ao estilo das comunas). Essa distância é a distância entre 
a revolução qua explosão imaginária da liberdade em entusiasmo su-
blime, o momento mágico da solidariedade universal quando “tudo 
parece possível”, e o trabalho duro da reconstrução social que deve ser 
realizado se essa explosão entusiasmada deixar marcas na inércia do 
próprio edifício social.

Essa distância – uma repetição da distância entre 1789 e 1793 na 
Revolução Francesa – é o próprio espaço da intervenção singular de 
Lênin: a lição fundamental do materialismo revolucionário é que a re-
volução deve atacar duas vezes, e por razões essenciais. A distância não 
é simplesmente a distância entre a forma e o conteúdo: o que a “pri-
meira revolução” perde não é o conteúdo, mas a própria forma – ela 
permanece presa à velha forma, acreditando que a liberdade e a justiça 
podem ser conseguidas se simplesmente colocarmos o aparelho de Es-
tado existente e os mecanismos democráticos para funcionar. E se o 
partido “bom” vencer as eleições livres e implementar “legalmente” a 
transformação socialista? (A mais clara expressão dessa ilusão, beiran-
do o ridículo, é a tese de Karl Kautsky, formulada na década de 1920, 
de que a forma política lógica no primeiro estágio do socialismo, da 
passagem do capitalismo para o socialismo, é a coalizão parlamentar 
de partidos burgueses e proletários.) Aqui há um paralelo perfeito com 
o início da era da modernidade, quando a oposição à hegemonia ideo-
lógica da Igreja se articulou inicialmente na forma de outra ideologia 
religiosa, como uma heresia: seguindo a mesma linha, os partidários 
da “primeira revolução” queriam subverter a dominação capitalista 
em sua própria forma de democracia capitalista. Essa é a “negação da 
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 negação” hegeliana: primeiro a antiga ordem é negada dentro de sua 
própria forma político-ideológica; depois é a própria forma que deve 
ser negada. Aqueles que titubeiam, aqueles que têm medo de dar o se-
gundo passo para superar a forma em si, são aqueles que (parafrase-
ando Robespierre) querem uma “revolução sem revolução” – e Lênin 
mostra toda a força de sua “hermenêutica da suspeita” ao explicar as 
diferentes formas desse recuo.

SLAVOJ ŽIŽEK 
Nasceu em 1949 na cidade de Liubliana, Eslovênia. É filósofo, psicanalista e um 
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Sobre a Revolução Russa  
de Outubro de 1917*

Alain Badiou

Eu gostaria de enfatizar um ponto que parece ter sido esquecido 
hoje em dia, depois do aparente triunfo do capitalismo em escala 
global: a Revolução Russa de 1917 foi evento sem precedentes na his-
tória da espécie humana.

Neste caso, vale a pena lembrarmos que a história da humanida-
de é relativamente curta, levando tudo em consideração. Ela soma por 
volta de 200 mil anos, o que não é muito se compararmos com os mi-
lhões de anos em que os dinossauros dominavam o planeta. Podemos 
sustentar que, nesta breve sequência, tivemos basicamente apenas uma 
fundamental “Revolução”: a revolução neolítica. Essa revolução tradu-
ziu-se em ferramentas mais efetivas, estabelecimento da agricultura, 
uma noção estabelecida de propriedade de terras, objetos de cerâmica, 
a possibilidade de excesso de alimento que permitiu a existência uma 
classe dominante ociosa, resultando na criação de um estado, da es-
crita, do dinheiro, de taxas, do aperfeiçoamento (graças ao bronze) de 
equipamentos militares, comércio a longa distância… Tudo isto, da-
tando apenas alguns milênios atrás e ainda estamos no mesmo lugar.

Mesmo se a produção industrial apoiada pela ciência moderna 
tenha acelerado muitos processos, o fato é que o nosso mundo ainda 
é o mundo da rivalidade entre estados, de guerras, da dominação 
de uma estreita oligarquia financeira, de decisiva importância no 

* Publicado originalmente em francês no L’Humanité, como parte de uma edição 
especial sobre a Revolução de Outubro. A tradução, feita a partir da versão em 
inglês publicada no blog da Verso, é de Rodrigo Gonsalves, para o Lavra Palavra.
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comércio internacional, do predatismo militarizado de matérias-
-primas, da existência de massas gigantes de muitos bilhões de pes-
soas que estão totalmente destituídas e de um perpétuo movimento 
em massa de pobres camponeses de todas as regiões em direção das 
sobrecarregadas metrópoles onde eles assumem papéis subalternos.

Somente muito tardiamente, apenas há alguns séculos, a ques-
tão dos fundamentos econômicos dos estados chegou ao cerne da 
discussão política. A partir daí, podemos argumentar, ou mesmo 
demonstrar, que a mesma organização social opressiva e discri-
minatória poderia perfeitamente sentir-se em casa, escondida por 
trás de qualquer forma estatal (poder pessoal ou democracia). Ou 
seja, uma organização em que as decisões estatais mais importan-
tes envolvem invariavelmente a proteção ilimitada da propriedade 
privada, a transmissão dessa propriedade através da família e, fi-
nalmente, a manutenção de desigualdades totalmente monstruo-
sas, mantidas como naturais e inevitáveis.

Então surgiram iniciativas revolucionárias de uma ordem com-
pletamente diferente daquelas que apenas questionaram a forma de 
poder político. Todo o século XIX fora marcado pelas falhas – mui-
tas vezes sangrentas – de tentativas revolucionárias de tal orienta-
ção. A Comuna de Paris, com seus 30 mil mortos nas calçadas da 
capital francesa, continua sendo a mais gloriosa dessas catástrofes.

Sendo assim, diremos: nas condições do enfraquecimento do 
Estado central despótico da Rússia, que incautamente se compro-
meteu com a Grande Guerra de 1914 a 1918; no despertar de uma 
primeira revolução democrática (fevereiro de 1917) que derrubou 
esse Estado; com uma nova classe trabalhadora entrando em for-
mação, muito dada à revolta e sem sindicatos conservadores para 
restringi-los; sob a liderança de um Partido Bolchevique cuja or-
ganização era em certo sentido, implacável; e com um Lênin e um 
Trótski que combinaram uma forte cultura marxista e uma longa 
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experiência militante assombrada pelas lições da Comuna de Paris; 
fundindo tudo isso em outubro de 1917, veio a primeira vitória, em 
toda a história humana, de uma revolução pós-neolítica.

Isso significou uma revolução que estabeleceu um poder cujo obje-
tivo declarado era a derrubada total dos fundamentos de milênios de 
todas as sociedades “modernas”: a ditadura oculta daqueles que pos-
suem o controle financeiro da produção e do comércio. Esta foi uma 
revolução que se abriu para a fundação de uma nova modernidade. E 
o nome comum dessa novidade absoluta era – e, na minha opinião, 
permanece sendo – o “comunismo”. Pessoas de todos os tipos ao redor 
do mundo, desde as massas populares trabalhadoras e camponesas 
até intelectuais e artistas, reconheceram essa revolução sob o nome 
de “comunismo”, recebendo-o com um entusiasmo proporcional à 
vingança que constituía depois das duras derrotas do século anterior. 
Agora, Lênin poderia declarar, chegou a era das revoluções vitoriosas.

Quaisquer que fossem os avatares posteriores dessa aventura 
sem precedentes e qualquer que seja a situação atual em que as 
“panelinhas” contemporâneas do Neolítico tomem as coisas em 
volta do mundo, a revolução comunista de outubro de 1917 conti-
nua sendo a nossa base para saber que, no nível temporal do por-
vir da humanidade, o capitalismo dominante é e para sempre será 
algo do passado. Isso, não obstante suas aparências passageiras.

ALAIN BADIOU
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A Revolução Russa e a ideologia 
dominante hoje*

Domenico Losurdo

Duas epidemias assolaram o mundo em 1918. Uma foi a influenza es-
panhola […] A outra epidemia foi o bolchevismo, que por determinado 
perío do pareceu quase tão contagioso quanto e no final das contas se pro-
vou tão letal quanto a influenza.**

Assim nos fala o mais bem-sucedido historiador ocidental de 
nosso tempo, para quem a Revolução de Outubro evidentemente 
não passa de um capítulo na história de loucura (e de loucura crimi-
nosa, diga-se). E no entanto essa mesma revolução pôs fim ao mons-
truoso “genocídio” [Völkermord] tão memoravelmente denunciado 
por Rosa Luxemburgo, essa mesma revolução forçou o fim do que 
Bukharin chamou de uma “sombria fábrica de cadáveres”.

A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina total em que até 
mesmo pessoas completamente alheias ao conflito foram obrigadas 
a participar. Conforme observou o respeitado historiador britânico 
A. J. P. Taylor, “cerca de 50 milhões de africanos e 150 milhões de 
indianos foram envolvidos, sem consulta, em uma guerra a respeito 
da qual não compreendiam nada”. Foram simplesmente recolhidos 
pelo governo londrino e deportados a milhares de quilômetros de 
distância, para serem conduzidos a uma “sombria fábrica de cadá-
veres” que agora operava a pleno vapor na Europa. Foram levados 

* Traduzido por Artur Renzo.
** Niall Ferguson, The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Des-

cent of the West (Londres, Penguin, 2007), p. 115-5.
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lá como membros de uma “raça inferior”, que uma “raça superior” 
podia em boa consciência sacrificar como bucha de canhão.*

E, no entanto para Ferguson, e para a ideologia dominante de 
hoje, não há dúvida: a dominação colonial e o banho de sangue da 
guerra mundial são sinônimos de normalidade, ou mesmo de sani-
dade psicológica, enquanto a Revolução de Outubro – oposta a tudo 
isso – representa uma epidemia, a disseminação da loucura.

Quando afinal teria atacado primeiro essa doença revolucioná-
ria? De acordo com outro dos mais aclamados historiadores da corte 
por parte do Ocidente liberal e capitalista, Richard Pipes, o Outubro 
Bolchevique não passou da conclusão do ruinoso ciclo histórico que 
iniciou na Rússia com a Revolução de 1905. Outros expoentes do revi-
sionismo histórico vão ainda mais longe, afirmando que, no Ocidente, 
o vírus revolucionário e essa epidemia toda começou a encolerizar-se 
já em meados do século XIX, com a publicação do Manifesto Comu-
nista, ou ainda antes, com a disseminação da filosofia das luzes que 
deu origem à revolução jacobina (prólogo à revolução bolchevique).

A essa altura, tudo fica evidente: tanto para os revisionistas 
históricos quanto para a ideologia dominante equaciona-se saúde 
espiritual e mental com estabilidade do ancien régime. No conjun-
to, esse último foi caracterizado por uma hierarquia social e racial, 
caracterizado nas colônias pela expropriação, deportação e dizima-
ção dos nativos. Esse é o mundo que a Revolução de Outubro teve 
o grande mérito de mergulhar em crise. Se o apelo de Lênin aos 
“escravos coloniais” para que rompessem seus grilhões inspirou e 
estimulou a revolução anticolonial mundial, outros slogans ainda 
estão para ser realizados. Talvez eles devessem ser repensados hoje, 
tendo em vista realizar sua plena efetividade.

* Ver, do autor, Guerra e revolução: o mundo um século após Outubro de 1917 (São 
Paulo, Boitempo, 2017), p. 176-7, 309 e 168.
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Cronologia da Revolução Russa
1917-1924

1917

JANEIRO-FEVEREIRO: escassez de alimentos e combustíveis na capital. Greves 
contínuas e protestos contra a guerra e a autocracia, por melhores condições de 
vida. 

23 DE FEVEREIRO (8 DE MARÇO): milhares marcham nas ruas de Petrogrado: 
greve de fome no Dia Internacional da Mulher. A marcha se transforma em greve 
geral. Começa a segunda Revolução Russa – a monarquia será derrubada; os so-
vietes serão formados novamente. 

27 DE FEVEREIRO (12 DE MARÇO): o tsar Nicolau II dissolve a Duma e ordena 
que os tumultos sejam reprimidos. A Duma permanece unida. No Palácio Tauri-
de, o Soviete dos Operários de Petrogrado é formado, sob influência menchevique 
e SR; seu líder é o menchevique Nikolai Cheidze, seus representantes são Aleksan-
dr Kérenski e Matvei Skobelev.

28 DE FEVEREIRO (13 DE MARÇO): o Comitê Provisório da Duma anuncia 
que assumirá o poder. Os ministros do governo tsarista são removidos. 

2 DE MARÇO (15 DE MARÇO): na estação ferroviária de Pskov, o tsar Nicolau II 
recebe os representantes da Duma: o outubrista Aleksandr Gútchkov e o monar-
quista Vassíli Shulgin. A pedido deles, abdica em favor do grão-duque Mikhail. 
O governo provisório é liderado pelo príncipe kadet Gueórgui Lvov, que também 
assumirá o posto de ministro do Interior. Esse é o início do “duplo poder” do go-
verno burguês e do Soviete Socialista de Petrogrado (com maioria menchevique/
SR). O grão-duque Mikhail abdica no mesmo dia. 

4 DE MARÇO (17 DE MARÇO): em Kiev, a separatista Rada Central Ucraniana 
(Assembleia Nacional) é formada. Os membros são social-democratas ucranianos 
e partidos pequeno-burgueses. O líder é o SR Mikhail Grushevski, historiador; o 
vice-líder é Volodimir Vinnitchenko, escritor.

8 DE MARÇO (21 DE MARÇO): atendendo a exigência dos sovietes, Nikolai 
 Romanov (Mikhail II) é mantido em prisão domiciliar enquanto o governo provi-
sório se prepara para a ida do tsar à Inglaterra.
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9 DE MARÇO (22 DE MARÇO): o governo provisório forma o Comitê Especial 
em Tiflis (Tbilisi) a fim de governar os territórios transcaucasianos. O comitê fun-
ciona até 15 (28) de novembro de 1917.

17 DE MARÇO (30 DE MARÇO): o governo reconhece a separação da Polônia. 

4 DE ABRIL (17 DE ABRIL): Lênin chega a Petrogrado, do exílio suíço. Imedia-
tamente, participa do controle dos processos revolucionários. Delineia as tarefas 
da revolução proletária nas Teses de abril. 

14 DE ABRIL (27 DE ABRIL): Vladímir Lvov, procurador-chefe para o Santo 
 Sínodo, dispensa os dignitários clericais que haviam galgado posições com apoio 
de Raspútin e substitui os membros do sínodo. Catorze bispos são removidos de-
vido a relacionamento próximo com o starets. 

18 DE ABRIL (1o DE MAIO): o ministro das Relações Exteriores, Miliukov, envia 
uma nota aos aliados prometendo guerra até a vitória nos velhos termos. 

24-29 DE ABRIL (7-12 DE MAIO): começo da Conferência de Toda a Rússia do 
partido bolchevique em Petrogrado. Lênin declara que a revolução burguesa ter-
minou. Kámeniev e Stálin se recusam a aceitar esse ponto de vista.

3 DE MAIO (16 DE MAIO): o governo cai devido à política de guerra. Pavel Mi-
liukov e Aleksandr Gútchkov renunciam. 

4-28 DE MAIO (17 DE MAIO-10 DE JUNHO): o I Congresso dos Representantes 
Camponeses de Toda a Rússia é aberto em Petrogrado. Pede a “sovietização” (dis-
tribuição igual) de terras e elege liderança SR.

8 DE MAIO (19 DE MAIO): forma-se o primeiro gabinete de coalizão do governo 
provisório, com seis ministros “socialistas”. 

18 DE JUNHO (1º DE JULHO): Kérenski, ministro da Guerra, ordena que o Exér-
cito inicie uma ofensiva na Galícia. Após um início bem-sucedido, a ofensiva logo 
entra em colapso.

FIM DE JUNHO: o governo provisório reconhece o secretariado-geral, eleito pela 
Rada Central Ucraniana, como governo provisório da Ucrânia. A Rada declara a 
autonomia ucraniana em 10 (23) de junho. 

3-4 DE JULHO (16-17 DE JULHO): o fracasso da ofensiva de Kérenski incita 
milhares a tomar as ruas em protesto. As reuniões em massa em Petrogrado orga-
nizadas pelos sovietes se transformam em manifestações pró-bolcheviques, mas 
a liderança bolchevique considera prematura uma revolução. O governo proíbe 
o partido bolchevique; seus líderes são presos ou declarados clandestinos. Em 7 
(20) de julho, um mandato de prisão é emitido contra Lênin, com a assinatura de 
Andrei Vishínski, menchevique de direita. Em 5 (18) de julho, o Pravda é banido. 
Termina o período democrático do desenvolvimento revolucionário.
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24 DE JULHO (6 DE AGOSTO): Kérenski forma um novo governo de coalizão. A 
maioria dos ministros é de mencheviques ou SRs.

26 DE JULHO-3 DE AGOSTO (8-16 DE AGOSTO): VI Congresso (clandesti-
no) do Partido (bolchevique) Operário Social-Democrata Russo, em Petrogrado. 
O congresso adota os planos de uma insurreição armada e a conquista de uma 
revolução proletária, com a nacionalização das terras. Liev Trótski e o chamado 
Mejraiontsi – Anatóli Lunatchárski, Adolf Yoff, David Riazanov, Moisei Uritski e 
Konstantin Iurenev – aderem ao partido bolchevique.

2 DE AGOSTO (15 DE AGOSTO): o governo declara que os elementos que 
ameaçam a segurança interna do Estado devem ser processados sem procedi-
mento judicial. 

12-15 DE AGOSTO (25-28 DE AGOSTO): kadets exigem que o governo provisó-
rio promova uma conferência de Estado em Moscou. Os generais Kornílov, Kale-
din, Miliukov e Shulgin pedem a eliminação do controle social sobre os sovietes 
e o Exército.

25-30 DE AGOSTO (7-12 DE SETEMBRO): o general monarquista Lavr Korní-
lov, supremo comandante em chefe das Forças Armadas do governo provisório, 
exige que o governo Kérenski renuncie, mas suas forças em avanço contra Petro-
grado são impedidas pelos operários. Kornílov é preso em Moguilov.

31 DE AGOSTO (13 DE SETEMBRO): o Soviete de Petrogrado adota uma reso-
lução sobre o poder. Seu presidente é Leon Trótski.

1o DE SETEMBRO (14 DE SETEMBRO): o governo provisório se desfaz enquan-
to ministros kadets apoiam o general durante a revolta de Kornilov. O diretório 
recém-formado, com cinco membros liderados por Kérenski, declara a Rússia “re-
pública”. 

5 DE SETEMBRO (18 DE SETEMBRO): a maioria do soviete de Moscou agora é 
bolchevique. 

14-22 DE SETEMBRO (27 DE SETEMBRO-5 DE OUTUBRO): em Petrogrado, a 
Conferência Democrática de Toda a Rússia se reúne e elege um “pré-parlamento” 
a fim de controlar o futuro governo provisório. 

25 DE SETEMBRO (8 DE OUTUBRO): o terceiro governo provisório de coalizão 
é formado, liderado por Kérenski, que também é o supremo comandante em chefe. 

7 DE OUTUBRO (20 DE OUTUBRO): abertura do pré-parlamento (o Conselho 
Provisório da República Russa) no Palácio Maria, em Petrogrado. Os delegados 
bolcheviques se recusam a participar no primeiro dia. O pré-parlamento opera até 
25 de outubro (7 de novembro), quando os bolcheviques o dissolvem. 



76

9 DE OUTUBRO (22 DE OUTUBRO): na reunião do soviete de Petrogrado, uma 
resolução é adotada para formar o Comitê Revolucionário Militar de Petrogrado, 
que levará à insurreição armada. 

10 DE OUTUBRO (23 DE OUTUBRO): tendo obtido maioria nos sovietes de 
Moscou e Petrogrado, o Comitê Central Bolchevique tem dez votos a favor (e dois 
contra) da proposta de Lênin de tomar o poder (ele está presente, disfarçado). 

18 DE OUTUBRO (31 DE OUTUBRO): os membros do Comitê Central Bolche-
vique, Liev Kámeniev e Grigóri Zinóviev, anunciam o plano bolchevique para a 
revolução no jornal de Górki, Novaiajizni, e expressam opiniões diferentes. 

24 DE OUTUBRO (6 DE NOVEMBRO): o governo provisório tenta fechar o 
jornal bolchevique clandestino Rabótchi Put, que desde julho havia mudado de 
localização e nome. Foi publicado sob esse título entre os dias 3 (16) de setembro e 
26 de outubro (8 de novembro). Ao mesmo tempo, uma ofensiva é lançada contra 
Smolny para prender os bolcheviques. Em carta, Lênin, ainda clandestino, defen-
de que o Comitê Central comece imediatamente a insurreição armada. À noite, o 
Exército Vermelho ocupa prédios-chave da capital. 

25 DE OUTUBRO (7 DE NOVEMBRO): durante as primeiras horas da manhã, 
unidades ligadas ao Comitê Revolucionário Militar ocuparam pontos-chave, 
como agências de correio, telégrafo, estações ferroviárias e o banco estatal. Às 
10h25, o Comitê Revolucionário Militar, liderado por Liev Trótski, proclama que 
foi derrubado o governo provisório. Às 13h, soldados da Guarda Vermelha ocu-
pam o porto e a sede da Marinha. Às 21h40, o sinal dado pelo Aurora indica o iní-
cio do cerco do Palácio de Inverno, sede do governo provisório, que não se rendeu. 
No meio da manhã, Kérenski deixa Petrogrado em busca de forças leais no front. 
Às 22h40, Lênin anuncia que os sovietes têm em mãos o poder de governo. Repre-
sentantes mencheviques e SRs abandonam o congresso de maioria bolchevique. 
Em Moscou, revolucionários enfrentam a oposição do coronel Riabtsev. Na Duma 
local, kadets, mencheviques de direita e SRs formam o Comitê de Segurança So-
cial, organização contrarrevolucionária guardada pelos kadets locais. Chamam a 
eles mesmos de brancos ou guardas brancos a fim de se distinguirem do Exército 
Vermelho. 

26 DE OUTUBRO (8 DE NOVEMBRO): às 2h10, revolucionários ocupam o 
Palácio de Inverno. Vladímir Antonov-Ovseenko prende membros do governo 
provisório, exceto Aleksandr Kérenski, que tinha fugido. O Congresso dos So-
vietes aprova decretos sobre paz e reforma agrária. O primeiro governo soviético 
é criado: o Conselho do Comissariado do Povo (CCP). O presidente é Vladímir 
Uliánov Lênin. 

1º DE NOVEMBRO (14 DE NOVEMBRO): em Gatchina, os bolcheviques 
prendem Piotr Krasnov, uma das principais figuras organizadoras do exército 
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 contrarrevolucionário. Na Ucrânia, o governo burguês separatista assume o po-
der. O coronel Aleksandr Dutov, ataman dos cossacos de Oremburgo, declara 
guerra ao governo soviético. 

2 DE NOVEMBRO (15 DE NOVEMBRO): Aleksei Kaledin, general branco, 
cossaco do Don, se revolta contra o governo soviético. Lênin proclama a Decla-
ração de direitos do povo da Rússia, concedendo direitos iguais e soberania às 
nacionalidades da Rússia e permitindo que se desliguem e sejam completamente 
independentes.

3 DE NOVEMBRO (16 DE NOVEMBRO): a batalha sangrenta nas ruas de Mos-
cou, iniciada no dia 25 de outubro (7 de novembro), termina com a vitória dos 
sovietes. 

5 DE NOVEMBRO (18 DE NOVEMBRO): o sínodo da Igreja Ortodoxa de Toda 
a Rússia escolhe Tíkhon, metropolitano de Moscou, para a posição de patriarca da 
Igreja ortodoxa russa.

7 DE NOVEMBRO (20 DE NOVEMBRO): a Rada Central declara a República do 
Povo Ucraniano, mas não menciona a separação do Império Russo. Começam as 
negociações com o Conselho de Comissários do Povo. 

11 DE NOVEMBRO (24 DE NOVEMBRO): em decreto, o CCP acaba com os di-
reitos feudais (classes e hierarquias civis). A propriedade de empresas burguesas e 
comerciais é transferida aos governos locais, mas a implementação do decreto fica 
nas mãos dos recém-formados sovietes. Em Iekaterinodar (Krasnodar), a Rada 
dos Cossacos de Kuban forma um governo e declara a independência da região 
de Kuban.

15 DE NOVEMBRO (28 DE NOVEMBRO): após o Comitê Especial estabele-
cido pelo governo provisório em Tiflis (Tbilisi) ser dissolvido, o Comissariado 
Transcaucasiano é formado com a participação de políticos mencheviques/SRs 
georgianos, armênios e azeris. O órgão não reconhece o poder dos sovietes. Seu 
presidente, o advogado menchevique georgiano Yevgeny Gegechkori, procura es-
tabelecer relações com o ataman branco da Rada de Kuban e os cossacos do Terek 
e do Daguestão. 

18 DE NOVEMBRO (1º DE DEZEMBRO): Vladivostok é controlada pelos sovie-
tes locais. 
19-28 DE NOVEMBRO (2-11 DE DEZEMBRO): a ala esquerda do partido SR, 
que fora expulsa por cooperar com os bolcheviques, forma um partido indepen-
dente. O general Nikolai Dukhonin é preso, pois se recusa a cumprir a ordem 
de buscar armistício imediato com os alemães. A multidão irada o espanca até a 
morte na estação ferroviária de Moguilov, por ele ter libertado os oficiais presos 
após a revolta de Kornílov. 
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23 DE NOVEMBRO (6 DE DEZEMBRO): a Finlândia anuncia sua independên-
cia da Rússia. 
26-29 DE NOVEMBRO (9-12 DE DEZEMBRO): em Kokand, líderes muçulma-
nos uzbeques, cazaques, quirguizes e tadjiques formam um governo que se empe-
nha em libertar o Turquestão da Rússia soviética. 
28 DE NOVEMBRO (11 DE DEZEMBRO): o decreto do CCP declara o Partido 
Kadet inimigo do povo e o bane. O patriarca Tíkhon excomunga o poder soviético 
e conclama os crentes a combater os bolcheviques. 
NOVEMBRO-DEZEMBRO: resultados das eleições da Assembleia Constituinte 
são inconclusivos para os bolcheviques. As eleições ocorrem em apenas 65 dos 76 
distritos eleitorais; em vez de 90 milhões de votos, apenas 45 milhões são deposi-
tados. No início de dezembro, seis membros SRs de esquerda se tornam membros 
do Conselho do Comissariado do Povo. 
2 DE DEZEMBRO (15 DE DEZEMBRO): em Brest-Litovsk, um armistício é assi-
nado entre a Rússia e as potências centrais. 
3 DE DEZEMBRO (16 DE DEZEMBRO): a proclamação do CCP reconhece o di-
reito do povo ucraniano à soberania, mas considera contrarrevolucionária a Rada 
Central. 
7 DE DEZEMBRO (20 DE DEZEMBRO): a Tcheká (Comissão de Emergência de 
Toda a Rússia) é criada pelo CCP; Féliks Dzerjínski é escolhido presidente. A prin-
cipal tarefa da Tcheká é reprimir ações contrarrevolucionárias e de sabotagem. 
9 DE DEZEMBRO (22 DE DEZEMBRO): negociações de paz com as potências 
centrais começam em Brest-Litovsk. A Alemanha exige que 150 mil quilômetros 
quadrados de território sejam evacuados.
11-12 DE DEZEMBRO (24-25 DE DEZEMBRO): em Khárkiv, o I Congresso de 
Sovietes de Toda a Ucrânia declara a Ucrânia uma República Socialista Soviética, 
ainda independente da Rússia, e não reconhece a Rada Central. (Khárkiv perma-
nece capital até 1934.)
15 DE DEZEMBRO (28 DE DEZEMBRO): sob liderança da Rada da Bielorússia 
(formada por mencheviques, SRs, bundistas e nacionalistas em julho de 1917), o 
Congresso de Toda a Bielorrússia é aberto em Minsk. 
18 DE DEZEMBRO (31 DE DEZEMBRO): o CCP emite decreto sobre a indepen-
dência do Estado da Finlândia. 

23 DE DEZEMBRO (5 DE JANEIRO, 1918): Lloyd George e Clemenceau cele-
bram um acordo secreto para intervir na Rússia. 

26 DE DEZEMBRO (8 DE JANEIRO, 1918): as forças revolucionárias começam 
uma ofensiva contra a Rada na Ucrânia para estabelecer o poder soviético. 
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1918

JANEIRO: a Romênia ocupa a Bessarábia. Dentro do partido bolchevique, forma-
se uma facção comunista de esquerda contra a ala leninista, liderada por Nikolai 
Bukhárin. Opõem-se às negociações de paz de Brest-Litovsk recusando qualquer 
concessão ao imperialismo. 

5-6 DE JANEIRO (18-19 DE JANEIRO): a Assembleia Constitucional promove 
uma sessão em Petrogrado. Os bolcheviques encerram a reunião. 

10-18 DE JANEIRO (23-31 DE JANEIRO): o III Congresso (Unido) de Sovietes 
dos Representantes Operários, Soldados e Camponeses de Toda a Rússia se reúne. 
Elege o Comitê Executivo Central de Toda a Rússia, tendo Yakov Sverdlov como 
presidente. 

11 DE JANEIRO (24 DE JANEIRO): a Rada Central proclama a independência 
ucraniana. Temendo o avanço do Exército Vermelho, muda-se para Volonyn e 
pede ajuda à Alemanha e à monarquia austríaca. O Comitê Central do Partido 
Bolchevique se divide em três facções quanto à questão das negociações de paz 
de Brest-Litovsk: apoiadores do tratado (Lênin, Zinoviei, Sokolnikov e Stálin); 
apoiadores da guerra revolucionária (Bukhárin e Preobrajiénski); e apoiadores 
do desarmamento unilateral, que se recusam a assinar o tratado (Trótski, Yoff e 
Krestínski).

15 DE JANEIRO (28 DE JANEIRO): o decreto do Conselho do Comissariado  
do Povo é formulado, estabelecendo o Exército Vermelho dos Camponeses e 
Operários. 

21 DE JANEIRO (3 DE FEVEREIRO): o Comitê Executivo Central aprova reso-
lução para repudiar todas as dívidas externas. 

31 DE JANEIRO (13 DE FEVEREIRO): Tropas turcas começam a ocupar a Ar-
mênia oriental enquanto tropas alemãs e turcas estendem sua influência sobre o 
sul da Geórgia. 

10 DE FEVEREIRO: Trótski, comissário das Relações Exteriores, encerra as con-
versações de paz com os alemães em protesto às reivindicações de anexação. 

11 DE FEVEREIRO: um decreto estabelece a frota vermelha.

16 DE FEVEREIRO: a Lituânia proclama sua independência. 

18 DE FEVEREIRO: um pequeno número de tropas alemãs começa uma ofensiva 
contra Petrogrado. 

21 DE FEVEREIRO: o decreto do CCP, “A pátria socialista em perigo”, dá à 
Tcheká licença para usar “medidas especiais” que permitem execuções de crimi-
nosos comuns sob procedimento sumário, até 5 de setembro de 1918. 



80

23 DE FEVEREIRO: em Tiflis, é formada a Seima Transcaucasiana. Deputados 
são eleitos para a Assembleia Constituinte. Tropas alemãs se aproximam de Pskov 
e Narva. 
24 DE FEVEREIRO: a Estônia proclama sua independência. 
3 DE MARÇO: Gueórgui Tchítcherin, comissário-adjunto das Relações Exterio-
res, assina o Tratado de Brest, já que Trótski fora chamado de volta. A Rússia so-
viética perde 1 milhão de quilômetros quadrados de território, a maior parte da 
Ucrânia. 
6-8 DE MARÇO: VII Congresso (Extraordinário) do Partido Bolchevique aprova 
o Tratado de Brest-Litovsk e discute um novo programa de partido, que adota 
outro nome: Partido (Bolchevique) Comunista Russo, P(b)CR. 
9 DE MARÇO: tropas inglesas desembarcam em Murmansk, começando a inter-
venção estrangeira. Em abril e agosto, respectivamente, tropas japonesas e norte-
-americanas desembarcam em Vladivostok; em maio, tropas britânicas e alemãs 
adentram o Cáucaso. 
11 DE MARÇO: o governo bolchevique se transfere para Moscou, que no dia 12 
de março torna-se capital. 
14-16 DE MARÇO: O IV Congresso Extraordinário de Sovietes de Toda a Rússia 
é realizado em Moscou para ratificar o Tratado de Brest-Litovsk. 
24 DE MARÇO: o grupo húngaro (Béla Kun, Tibor Szamuely, Ernő Pór etc.) do 
Partido Comunista Russo é fundado em Moscou. Em Minsk, o governo da Repú-
blica Popular da Bielorrússia proclama independência. 
22 DE ABRIL: a Seima de Tiflis proclama a República Federativa Democrática 
Transcaucasiana. O líder do novo governo é Akaki Chkhenkeli, menchevique 
georgiano. 
25 DE ABRIL: a Comuna de Baku é estabelecida e resiste por 97 dias. 
28 DE ABRIL: o general Hermann von Eickhorn, comandante das forças ale-
mãs de ocupação na Ucrânia, dissolve a Rada Central. Sob pressão alemã, o po-
der é entregue ao monarquista Pavlo Skoropadski, ex-general de brigada do tsar  
Nicolau II.
30 DE ABRIL: em Tashkent, a República Socialista Soviética Autônoma do Tur-
questão é proclamada. Em abril, a Tcheká liquida as organizações anarquistas de 
Petrogrado. 

3 DE MAIO: após o poder vermelho provisório, a região do Don retorna às forças 
brancas e o governo do “grande exército do Don” é eleito. É proclamada a inde-
pendência da região. 

25 DE MAIO: ao longo da ferrovia Transiberiana, os prisioneiros de guerra tche-
cos que apoiam as forças brancas começam uma revolta. 
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26 DE MAIO: a Seima Transcaucasiana se dissolve. Sob pressão das forças de ocu-
pação alemãs e turcas, a Seima desintegra-se em repúblicas burguesas separadas. 
Os mencheviques proclamam a independência da República da Geórgia. 

27 DE MAIO: em Tiflis, a República do Azerbaijão é proclamada. 

28 DE MAIO: a República Armênia é formada. 

30 DE MAIO: após o Tratado de Paz de Brest-Litovsk ser assinado, Trótski renun-
cia. Gueórgui Tchítcherin é nomeado comissário das Relações Exteriores. Trótski 
é nomeado comissário do Povo do Exército e da Marinha. O VIII Conselho do 
Partido dos Revolucionários Socialistas inicia um ataque contra os bolcheviques. 
O Exército alemão ocupa partes do Cáucaso e do Transcáucaso. A “ditadura dos 
alimentos” começa e brigadas de operários são organizadas para confiscar alimen-
tos no campo. 

4 DE JUNHO: em Batumi, Geórgia e Armênia assinam um tratado de paz com 
a Turquia, legalizando, assim, a ocupação turco-germânica de ambos os países. 

14 DE JUNHO: o Comitê Executivo do P(b)CR exclui SRs de direita e menchevi-
ques de seu quadro e dos sovietes locais. 

16 DE JUNHO: reeleição do soviete de Petrogrado; embora os bolcheviques per-
cam diversos assentos, ainda detêm a maioria. 

2 DE JULHO: primeira grande greve política em Petrogrado desde a Revolução 
de Outubro é desencadeada pela fome e pela miséria. A greve organizada pelos 
capatazes é infrutífera e os sovietes liderados pelos bolcheviques debelam o mo-
vimento. 

4-10 DE JULHO: o V Congresso de Sovietes em Moscou adota a primeira Cons-
tituição soviética e renomeia o país República Socialista Federativa Soviética da 
Rússia. 

6-8 DE JULHO: levante dos SRs de esquerda. O conde Wilhelm von Mirbach, em-
baixador alemão, é assassinado. Após o levante ser debelado pelos bolcheviques, as 
atividades do Partido SR de Esquerda são suspensas.

17 DE JULHO: Nicolau II, seis membros de sua família e seus servos são executa-
dos pelo soviete de Ecaterimburgo (Sverdlovsk). 

20 DE JULHO: Moisei Volodarski (Goldstein), Comissário de Imprensa e Agita-
ção, é assassinado por um SR.

29 DE JULHO: em Baku, os SR/mencheviques do soviete local convocam forças 
britânicas para ajudá-los a manter o poder e combater os musavatistas e o Exército 
turco, que se aproxima. 

31 DE JULHO: a Comuna de Baku fracassa; os comissários fogem da cidade. 
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7 DE AGOSTO: em Kazan, tchecos brancos tomam as reservas de ouro da RSFSR 
e as transferem a Kolchak. A Igreja oferece todo o apoio aos brancos. Ao fim de 
agosto, a Tcheká revela a conspiração dos embaixadores e o diplomata britânico 
Robert Lockhard é preso em Moscou. 

30 DE AGOSTO: Moisei Uritski, presidente da Tcheká de Petrogrado, é assassina-
do por um estudante. Operários realizam manifestação na fábrica Michelson, em 
Moscou; Lênin discursa aos operários e é ferido por três tiros. 

5 DE SETEMBRO: em decreto, o Conselho do Comissariado do Povo anuncia o 
“terror vermelho”. 

15 DE SETEMBRO: o Exército turco cerca Baku. Os britânicos e os magistrados 
locais mencheviques/SRs fogem. Os musavatistas assumem o poder. 

20 DE SETEMBRO: tropas britânicas tomam prisioneiros 26 comissários de 
Baku. Mais tarde executam todos, incluindo Stepan Shaumian.

29 DE OUTUBRO-4 DE NOVEMBRO: no I Congresso da União da Juventude 
Comunista de Toda a Rússia, o Komsomol é formado. 

INÍCIO DE NOVEMBRO: a República Popular da Ucrânia Ocidental é procla-
mada em Lemberga (Lvov). 

6 DE NOVEMBRO: em Cracóvia é proclamada a independência da Polônia. 

13 DE NOVEMBRO: ao tomar conhecimento da capitulação alemã e da revolução 
em Berlim, o CCP anula o Tratado de Brest-Litovsk. 

18 DE NOVEMBRO: a Letônia proclama sua independência. 

20 DE NOVEMBRO: o governo provisório dos operários e camponeses da Ucrâ-
nia é anunciado em Moscou. 

30 DE NOVEMBRO: o Comitê Executivo Central reconhece o Partido Operário 
Social-Democrata (menchevique) após este reconhecer o poder soviético, e o CCP 
retira sua decisão a respeito dos mencheviques serem excluídos dos sovietes.

8 DE DEZEMBRO: o CCP reconhece a independência da Comuna de Operários 
Estonianos. 

14 DE DEZEMBRO: Pavlo Skoropadski foge para a Alemanha. O poder passa ao 
Diretório Ucraniano, representante do sindicato nacional e apoiado pelo campe-
sinato proprietário de terras. 

22 DE DEZEMBRO: o Comissariado do Povo reconhece a independência das re-
públicas soviéticas da Letônia e da Lituânia. 

FIM DO ANO: uma onda de pogroms varre a Ucrânia no auge na primavera de 
1919. O derramamento de sangue imposto pelas “tropas livres” de Petliura e a 
Guarda Branca deixa aproximadamente 200 mil mortos. 
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1919

3 DE JANEIRO: o Governo Ucraniano Bolchevique chega a Khárkiv com o Exér-
cito Vermelho. Sua finalidade é derrubar o Diretório Ucraniano contrarrevolucio-
nário, inimigo do poder soviético. 

11 DE JANEIRO: o Comissariado do Povo decreta o sistema de apropriação da 
produção excedente de grãos do campesinato por um preço fixo nominal e intro-
duz o racionamento e a obrigação geral ao trabalho. 

16 DE JANEIRO: o Diretório Ucraniano declara guerra à Rússia soviética e pede 
a ajuda à Entente. 

6 DE FEVEREIRO: o Exército Vermelho ocupa Kiev. O diretório foge; seu presi-
dente, Volodimir Vinnitchenko, transfere o poder a Simon Petliura, que faz alian-
ça com o governo da República Popular da Ucrânia Ocidental para combater os 
bolcheviques. 

2-6 DE MARÇO: o I Congresso (de fundação) da Internacional Comunista (Co-
mintern) é realizado em Moscou. Cria-se o Partido Comunista mundial, elegendo 
Grigóri Zinóviev presidente; seu vice-presidente é Nikolai Bukhárin.

10 DE MARÇO: o III Congresso de Sovietes de Toda a Ucrânia adota a primeira 
Constituição da Ucrânia soviética. Grigóri Petróvski é eleito presidente. 

16 DE MARÇO: O chefe de Estado titular da Rússia soviética, Stálin, é nomeado 
chefe do Comissariado do Povo para Controle do Estado. 

18-23 DE MARÇO: O VIII Congresso do Partido (bolchevique) Comunista Russo 
se reúne. Decide sobre a extensão do comunismo de guerra e adota um novo pro-
grama do partido para substituir o primeiro programa, de 1903. 

FIM DE MARÇO: o P(b)CR adota uma resolução sobre a guerra contra SRs, anar-
quistas e mencheviques. Seus jornais são banidos, e seus líderes, presos.  

15 DE ABRIL: o Comitê Executivo Central de Toda a Rússia ordena a criação de 
campos de trabalhos forçados. 

25 DE JULHO: o Conselho do Comissariado do Povo renuncia a todos os direitos 
extraterritoriais reivindicados pelo governo tsarista na China.

JULHO: o Comitê Central do Partido Operário Social-Democrata Menchevique 
Russo emite uma proclamação e pede a eliminação do comunismo de guerra. 

24 DE AGOSTO: Lênin declara vitória sobre as principais forças de Kolchak.

AGOSTO: o Exército britânico começa a evacuar os territórios que ocupou. O 
general Anton Denikin invade Kiev. A Ucrânia passa ao controle das forças cos-
sacas e brancas. 
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25 DE SETEMBRO: anarquistas clandestinos bombardeiam o Comitê de Moscou 
do P(b)CR. Dos 150 participantes, doze são mortos e 55 ficam feridos, incluindo 
Bukhárin, Olminski e Iaroslávski.

13 DE OUTUBRO: guardas brancos ocupam Oriol e se preparam para atacar 
Moscou. 

OUTUBRO: grupos da Entente são retirados do norte. Tribunais revolucionários 
extraordinários são estabelecidos, com autoridade judicial. 

NOVEMBRO: sob o comando de Semion Budonni, a primeira Cavalaria Ver-
melha é organizada – ganhará fama durante os combates contra Anton Denikin, 
Wrangel e os poloneses. O Exército Vermelho derrota Denikin e força Nikolai 
Yudenichi a recuar após atacar Petrogrado. 

2-4 DE DEZEMBRO: a VIII Conferência de Toda a Rússia do P(b)CR institui o 
controle do partido sobre as instituições sociais e do Estado.

12 DE DEZEMBRO: O Exército Vermelho marcha sobre Khárkiv e, no dia 16 de 
dezembro, adentra Kiev. Os vermelhos varrem completamente os guardas brancos 
de Denikin da Ucrânia, resistindo até fevereiro de 1920.

1920

7 DE JANEIRO: o Exército Vermelho ocupa Krasnoyarsk. Isso marca o fim do 
domínio de Kolchak na Sibéria. 

17 DE JANEIRO: de acordo com a instrução de Lênin após a vitória sobre De-
nikin, é cancelada a pena de morte por tribunais revolucionários sobre os conde-
nados por crimes políticos. 

1º DE FEVEREIRO: as tropas soviéticas ocupam Khiva. O comitê revolucionário 
assume o poder. 

7 DE FEVEREIRO: Aleksandr Kolchak é executado em Irkutsk. 

19 DE FEVEREIRO: a obrigação geral ao trabalho é introduzida. As tropas dis-
persas de Denikin são reorganizadas pelo general Wrangel na Crimeia. 

29 DE MARÇO-5 DE ABRIL: IX Congresso do P(b)CR: o Comitê Central tem 
cerca de seiscentas pessoas; no país todo há aproximadamente 15 mil trabalhado-
res do partido. 

8 DE ABRIL: em Moscou, é formado o Gabinete Caucasiano (Kavburo), organi-
zação regional autorizada a representar o Comitê Central do P(b)CR no Cáucaso.

21 DE ABRIL: o Tratado de Varsóvia é assinado, selando a aliança entre a segun-
da República Polonesa e o Diretório Ucraniano, contra a Rússia bolchevique. A 
“Ucrânia independente” faz concessões territoriais à Polônia em troca de ajuda. 
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25 DE ABRIL: a Polônia ataca a Rússia soviética. A ocupação de Jitômir por tropas 
polonesas marca o início da guerra Polonesa-Soviética. 

28 DE ABRIL: o Exército Vermelho ocupa Baku. O poder soviético é declarado. 

2 DE MAIO: uma campanha do Exército Vermelho dá suporte a um levante co-
munista na Geórgia. 

7 DE MAIO: a independência da Geórgia é reconhecida pela Rússia e conclui-se 
um pacto de não agressão. Tropas polonesas invadem Kiev. 

14 DE MAIO: em tratado com o Japão, a Rússia soviética reconhece a República 
do Extremo Oriente, Estado-tampão entre a RSFSR e os territórios ocupados pelo 
Japão. 

MAIO: em Alexandropol (Leninakan), na Armênia, irrompe uma revolta bolche-
vique em consequência da aproximação do Exército Vermelho. A revolta é repri-
mida pelo governo de Dashnak, apoiado pela Entente. 

19 DE JULHO-17 DE AGOSTO: o II Congresso do Comintern é realizado em 
Petrogrado e Moscou. Grigóri Zinóviev é eleito presidente do Comitê Executivo, 
cujo vice-presidente é Nikolai Bukhárin. O congresso condena a impaciência es-
querdista que força uma revolução para a qual não estão preparados. 

AGOSTO: à época do Congresso do Comintern, o Gabinete Provisório Interna-
cional do Proletkult é organizado. Lênin inicia uma nova edição de Materialismo 
e empiriocriticismo. 

16-17 DE AGOSTO: tropas vermelhas sob o comando de Mihail Tukhatchévski 
são derrotadas perto de Varsóvia. 

28 DE AGOSTO: em Chardzou (Turkmenabat), irrompe uma revolta bolchevi-
que. Os rebeldes pedem ajuda do Exército Vermelho. 

5 DE SETEMBRO: a Tcheká ordena a busca dos desertores dos “exércitos dos tra-
balhadores”. 

13 DE SETEMBRO: a RSFSR e a República Popular da Corásmia assinam uma 
aliança. 

22-25 DE SETEMBRO: IX Conferência de Toda a Rússia do P(b)CR.

SETEMBRO: a delegação da Segunda Internacional, liderada por Karl Kautsky, 
faz uma visita oficial à República da Geórgia. 

12 DE OUTUBRO: negociações preliminares de paz em Riga encerram a guerra 
Polonesa-Soviética. 

16 DE NOVEMBRO: após subjugar Piotr Wrangel, o Exército Vermelho ocupa 
Sebastopol. A libertação da Crimeia marca o fim da guerra civil na Rússia europeia. 
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25 DE NOVEMBRO: seguindo as instruções de Frunze, começa a liquidação das 
tropas camponesas anarquistas que vinham combatendo vermelhos e brancos 
desde o fim de 1918, na margem esquerda da Ucrânia. 
29 DE NOVEMBRO: em Dilijan e nos territórios cazaques da Armênia, irrompe 
uma revolução bolchevique; seus membros pedem a ajuda do Exército Vermelho 
que reside no vizinho Azerbaijão. 
NOVEMBRO-DEZEMBRO: em diferentes fóruns do partido, inicia-se um deba-
te sobre o papel dos sindicatos. As três principais tendências são: os “militaristas” 
(Trótski, Bukhárin e Preobrajiénski), a “oposição operária” (Shlapnikov, Medve-
dev e Kollontai) e os “centralistas democráticos” (Búbnov, Osinski e Sapronov). 
2 DE DEZEMBRO: o governo armênio assina um acordo de paz com a Turquia, 
abrindo mão de todas as reivindicações territoriais. Isso não evita, porém, seu 
colapso.
6 DE DEZEMBRO: o Exército Vermelho ocupa Ierevan. 

1921
14 DE JANEIRO: o Pravda publica as chamadas teses de Rudzutak, As tarefas dos 
sindicatos na produção. A Plataforma dos Dez – Zinóviev, Kámeniev, Stálin etc. – é 
apoiada por Lênin. 
13 DE FEVEREIRO: morre Piotr Kropótkin (79 anos), “pai do anarquismo russo”. 
25 DE FEVEREIRO: após uma semana de cerco, o Exército Vermelho ocupa Tbi-
lisi e derruba o governo menchevique. O poder soviético é declarado na Geórgia. 

28 DE FEVEREIRO-18 DE MARÇO: em Kronstadt, irrompe uma rebelião entre 
os marinheiros insatisfeitos com o comunismo de guerra. 

MARÇO: a XIII Conferência Extraordinária do Bund judaico, adotando as con-
dições da Internacional Comunista, emite uma resolução juntando-se ao P(b)CR. 

8-16 DE MARÇO: X Congresso do P(b)CR. A Nova Política Econômica (NEP) é 
decidida. 

18 DE MARÇO: em Riga, Polônia e Rússia soviética assinam um acordo de paz. 

13 DE ABRIL: em Tashkent, a República Soviética Autônoma do Turquestão é 
proclamada. 

21 DE MAIO: a Geórgia soviética e a RSFSR assinam um acordo de federação. 

22 DE JUNHO-12 DE JULHO: o III Congresso do Comintern é realizado em 
Moscou. A política da “frente unida operária” é anunciada. 

3-19 DE JULHO: o Congresso de fundação da Internacional Vermelha dos Sindi-
catos é realizado em Moscou. 
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JULHO: os exércitos de trabalhadores são dissolvidos. 

JULHO-AGOSTO: no setor estatal, os salários são pagos, outra vez, em dinheiro. 

6 DE AGOSTO: uma fome severa varre o país. Lênin pede a ajuda do proletariado 
mundial, declarando que, em algumas províncias russas, a situação é pior que em 
1890, quando 964.620 pessoas sofreram de inanição. Vinte por cento da população 
urbana e 25% da população rural passam fome. 

AGOSTO: o Exército Vermelho na Mongólia liquida os remanescentes dos guar-
das brancos russos. 

SETEMBRO: o comandante branco, barão Unger von Sternberg, é executado dia 
15. O Socorro Operário Internacional é formado em Berlim para dar assistência 
à Rússia soviética abalada pela fome. Entre os fundadores estão Albert Einstein, 
Martin Andersen-Nexö, Romain Rolland e Anatole France. 

13 DE OUTUBRO: Turquia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão assinam um tratado 
de paz. 

18 DE OUTUBRO: um decreto comum do Comitê Executivo Central de Toda 
a Rússia e do Comissariado do Povo declara a República Soviética Socialista 
Autônoma da Crimeia dentro das fronteiras da RSFSR. 

1º DE NOVEMBRO: o novo Estado mongol assina um acordo de paz com a Rússia 
soviética.
DEZEMBRO: Lênin propõe limitar a área de atividades da Tcheká. 
19-22 DE DEZEMBRO: XI Conferência de Toda a Rússia do P(b)CR discute as 
condições financeiras e mercantis para revigorar o mercado (NEP) e os resultados 
dos “expurgos do partido”. 
23-28 DE DEZEMBRO: o IX Congresso dos Sovietes de Toda a Rússia ordena a 
reorganização da Tcheká e expressa o “grande apreço aos operários de todos os 
países que foram ao auxílio das províncias famintas da Rússia soviética”. 

1922
JANEIRO: o periódico mensal filosófico e socioeconômico Pod Znamenem Mark-
sizma é lançado. 
FIM DE JANEIRO-INÍCIO DE FEVEREIRO: a Sociedade dos Velhos Bolchevi-
ques é formada. 
6 DE FEVEREIRO: o decreto do Comitê Executivo Central de Toda a Rússia 
liquida a Tcheká; o Diretório Político do Estado (DPE) assume seu papel. 
23 DE FEVEREIRO: o Comitê Executivo Central de Toda a Rússia ordena que 
a Igreja entregue objetos adornados com joias e outros itens valiosos para fazer 
compras de alimentos no exterior. 
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28 DE FEVEREIRO: o patriarca Tíkhon resiste e condena o confisco da proprie-
dade da Igreja. 
12 DE MARÇO: Geórgia, Armênia e Azerbaijão formam a Federação Transcau-
casiana. 
27 DE MARÇO- 2 DE ABRIL: o XI Congresso do P(b)CR reorganiza o secreta-
riado e introduz uma nova função no partido: secretário-geral do Politburo. É o 
último congresso de que Lênin participa.
3 DE ABRIL: início da Sessão Plenária do Comitê Central. Na ausência de Lênin, 
Kámeniev, que preside a sessão, sugere Stálin como secretário-geral. 
19 DE MAIO: em carta a Dzerjínski, Lênin propõe preparar para a expulsão da 
Rússia os intelectuais insatisfeitos com o poder soviético. 
29 DE MAIO: em Moscou, o grupo de sacerdotes chamado Igreja Viva é formado 
e ataca bruscamente a Igreja ortodoxa, leal ao patriarca. 
JULHO: é introduzida uma nova moeda, o tchervonet, conversível e lastreada pelo 
padrão-ouro. 
4-7 DE AGOSTO: a XII Conferência de Toda a Rússia do P(b)CR chama atenção 
ao perigo das forças burguesas e condena a tendência Smena vekhista. Limita a 
admissão de novos membros de classes não proletárias.

11 DE AGOSTO: o Politburo forma um comitê para elaborar os princípios da 
unificação das repúblicas soviéticas, com Valerian Kuibishev como presidente. O 
comitê insiste no projeto de autonomia de Stálin, que não considera o novo Estado 
soviético uma federação de repúblicas com direitos iguais. 

26 DE SETEMBRO: Lênin, doente, envia carta ao Politburo sugerindo que o prin-
cípio da organização da União Soviética deveria ser uma unidade igual e voluntá-
ria das repúblicas. 

6 DE OUTUBRO: as propostas de Lênin são aceitas pela Sessão Plenária do 
Comitê Central. 

25 DE OUTUBRO: o Exército Vermelho liberta Vladivostok do domínio das for-
ças intervencionistas japonesas. 

OUTUBRO: o Congresso do POSDR menchevique exige liberdade política e uma 
república democrática. 

5 DE NOVEMBRO-5 DE DEZEMBRO: o IV Congresso do Comintern é realizado. 

15 DE NOVEMBRO: a República do Extremo Oriente se junta à RSFSR. 

1º DE DEZEMBRO: o Código de Terras entra em vigor; nacionaliza e proíbe a 
negociação de terras, rejeita a divisão de propriedades rurais e permite a utilização 
do trabalho assalariado.
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13 DE DEZEMBRO: em Baku, a República Soviética Federativa Socialista Trans-
caucasiana é formada.

18 DE DEZEMBRO: a sessão plenária do Comitê Central torna Stálin responsável 
pelo regime médico prescrito a Lênin por seus médicos. 

23-27 DE DEZEMBRO: o X Congresso de Sovietes de Toda a Rússia adota a 
resolução de unificar duas republicas nacionais e duas repúblicas federais em um 
único Estado unitário: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

30 DE DEZEMBRO: o I Congresso de Sovietes da URSS proclama a criação da 
União Soviética e elege os membros do Comitê Executivo Central (CEC) e o chefe 
de Estado, Mihail Kalínin.

1923

JANEIRO: o número de desempregados registrados é 461 mil. Suhoiakhon, a proi-
bição de bebidas alcoólicas introduzida no início da Primeira Guerra Mundial, é 
revogada para aumentar a renda estatal. 

4 DE JANEIRO: Lênin, gravemente doente, faz uma adição à Carta ao congresso 
dizendo que Stálin deve ser removido do posto de secretário-geral. 

25 DE JANEIRO: o artigo de Lênin, Como devemos reorganizar a inspeção dos 
operários e camponeses, é publicado no Pravda. 

21 DE FEVEREIRO: uma sessão plenária do Comitê Central do P(b)CR aprova 
projeto de Stálin sobre a questão nacional para o XII Congresso do Partido, com 
algumas correções feitas por Lênin. 

5 DE MARÇO: em carta, Lênin pede que Trótski represente seu ponto de vista 
no XII Congresso sobre a “questão georgiana”, mas Trótski declina de confrontar 
Stálin. 

14 DE MARÇO: um relatório médico oficial sobre o estado de saúde de Lênin 
é publicado. O artigo de Stálin A respeito da questão da estratégia e tática dos 
comunistas russos é publicado no Pravda, e uma versão mais detalhada, no Petro-
gradskaia Pravda.

17-25 DE ABRIL: no XII Congresso do P(b)CR, Trótski não ousa opor-se à 
posição de Lênin sobre o nacionalismo de direita. Com a liderança de Bukhá-
rin, o congresso condena os “resquícios do chauvinismo da grande Rússia”. No 
congresso, Stálin anuncia a política de korenizátsia [estabilização], cuja meta é 
fazer crescer os quadros nacionais de todas as nacionalidades. São criadas redes 
de escolas, teatros, bibliotecas, jornais, editoras e associações para disseminar a 
ideologia do Estado. 
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29 DE ABRIL-2 DE MAIO: o Renovacionista, II Sínodo de Toda a Rússia, conde-
na o capitalismo como formação social anticristã e dá as boas-vindas à revolução 
socialista. 

JULHO: dentro das fronteiras do Azerbaijão, é formada a Região Autônoma da 
Montanha de Carabaque, com maioria de população armênia. 

1º DE JULHO: campos de trabalhos forçados na ilha Solovki e no vale Petsora 
começam a funcionar (permanecem abertos até 1939). 

4 DE JULHO: na gazeta do Comitê Executivo Central, Tíkhon anuncia que a Igre-
ja ortodoxa se abstém de engajar-se na política. 

15 DE JULHO: Tíkhon publica sua decisão independente de retornar como líder 
da Igreja e não reconhece as decisões do sínodo de 1923, o que provoca uma cisão 
clarical. 

15 DE NOVEMBRO: o Comitê Executivo Central reorganiza o Diretório Político 
do Estado (DPE) e o transfere para o Diretório Político do Estado Conjunto de 
Toda a União (ODPE).

11 DE DEZEMBRO: o Pravda publica o artigo “Novo curso”, de Trótski, no qual 
ele exige democracia na vida interna do partido.

DURANTE 1923: em Moscou, o partido SR anuncia sua dissolução. O sistema de 
passaportes usado na era tsarista é cancelado. 

1924

16-18 DE JANEIRO: na XIII Conferência do P(b)CR começa um contra-ataque à 
oposição. Stálin anuncia procedimentos disciplinares contra os membros do Co-
mitê Central. Zinóviev e Kámeniev querem que Trótski seja expulso do partido, 
mas Stálin se opõe.

21 DE JANEIRO: em Górki, Lênin, chefe do Comissariado do Povo, morre aos 54 
anos. O corpo é embalsamado e exibido, no dia 27, em um mausoléu de madeira 
temporário, na Praça Vermelha. 

26 DE JANEIRO-2 DE FEVEREIRO: II Congresso de Sovietes de Toda a União. 
Na véspera do funeral de Lênin, Stálin – em nome do partido bolchevique – faz 
um juramento solene de respeitar e cumprir os comandos de Lênin. O congresso 
muda o nome de Petrogrado para Leningrado. 

29-31 DE JANEIRO: a Sessão Plenária do P(b)CR proclama a “filiação de Lênin”. 
Até 15 de maio, mais de 240 mil novos membros, dos quais 90% são operários, fi-
liam-se ao partido. A proporção de trabalhadores sobe de 44% para 60%, ajudando 
a isolar a oposição. 
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1º DE FEVEREIRO: o Reino Unido reconhece a União Soviética.

7 DE FEVEREIRO: a Itália reconhece a União Soviética.

18 DE MAIO: Nadiejda Krúpskaia entrega a Carta ao congresso de Lênin durante 
o XII Congresso. 

24 DE MAIO: o Comitê Central decide que a carta de Lênin não pode ser lida nem 
impressa publicamente; ela será lida para cada delegação em sessões executivas. 
Stálin promete corrigir seus métodos. 

23-31 DE MAIO: O XIII Congresso do P(b)C reelege Stálin como secretário-ge-
ral. O Comitê Político (Zinóviev, Kámeniev, Bukhárin, Ríkov, Kalínin e Stálin), o 
Comitê Central e a maioria dos delegados condenam as ideias da oposição lidera-
da por Trótski. 

SETEMBRO: Stálin denomina a social-democracia uma variante do fascismo. 

OUTUBRO: Trótski, em Lições de outubro, revive a tese da revolução permanente 
que elaborara em 1905-1907 e analisa os principais processos da Revolução; o mi-
nistério das Relações Exteriores publica suposta carta de Zinóviev, conclamando 
uma agitação comunista na Grã-Bretanha. A carta, falsificação evidente, ajuda a 
assegurar a queda do governo trabalhista nas eleições. 

18 DE NOVEMBRO: na sessão plenária do Comitê do Partido de Moscou, Káme-
niev classifica o trotskismo como tendência que sempre se opôs ao partido. 

DEZEMBRO: Stálin apresenta sua teoria de socialismo em um só país contra a 
teoria de Trótski de revolução permanente. Stálin salienta que a União Soviética, 
isolada internacionalmente, deveria se industrializar antes de embarcar em uma 
política de disseminação do comunismo para o mundo e que o socialismo pode 
ser construído na Rússia. A teoria é publicada como A Revolução de Outubro e as 
táticas dos comunistas russos.

Baseada em Tamás Krausz, Ákos Szilágyi e Zoltán Sz. Bíró (orgs.), Oroszország 
és a Szovjetunió XX, századiképeskrónikája (Budapeste, Akadémiai Kiadó, 1992).

Tradução de Baltazar Pereira e Pedro Davoglio
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