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para John Birkelund 
homem de negócios, benfeitor, colega historiador
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Aqueles que o compreenderam sorriram uns para os outros 
e balançaram a cabeça, mas para mim era grego.

Shakespeare, Júlio César (1599)
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Nota do tradutor sobre a transliteração

A transliteração dos nomes russos para a língua portuguesa (distinta da usada para a 
língua inglesa) contou com a colaboração da professora Elena Vássina, do Departa-
mento de Línguas Orientais da Universidade de São Paulo, e seguiu quase sempre a 
orientação dominante nesse departamento. No entanto, nas Referências Bibliográficas 
e nas Notas, manteve-se a transliteração para o inglês e outras línguas que não o por-
tuguês dos títulos das obras citadas. Assim, no caso de alguns autores, como Trótski, 
por exemplo, foi mantida a diferenciação feita no original entre obras publicadas em 
inglês (Trotsky) e em russo (Trótski).
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Prefácio e agradecimentos

Stálin, em três volumes, conta a história do poder da Rússia no mundo e do poder 
de Stálin na Rússia, transformada em União Soviética. Em alguns aspectos, o livro se 
aproxima de uma história mundial vista a partir do gabinete de Stálin (pelo menos, é 
como me parecia ao escrevê-lo). Anteriormente, publiquei um estudo de caso da épo-
ca de Stálin de uma perspectiva da rua, na forma de história total de uma única cidade 
industrial. A perspectiva de gabinete é inevitavelmente menos granular no exame da 
sociedade mais ampla — as pequenas táticas do habitat —, mas o regime também cons-
tituía uma espécie de sociedade. Além disso, meu livro anterior estava preocupado 
com o poder, de onde ele vem e de que modo e com que consequências é exercido, e 
o mesmo se pode dizer deste. A história emana do gabinete de Stálin, mas não de seu 
ponto de vista. Ao observá-lo em sua busca pelas alavancas do poder em toda a Eurásia 
e além dela, precisamos ter em mente que outros antes dele haviam agarrado o leme 
do Estado russo, e que a União Soviética estava localizada na mesma geografia difícil 
e fustigada pelas mesmas grandes potências vizinhas tanto quanto a Rússia imperial, 
embora geopoliticamente sofresse ainda mais desafios, porque alguns antigos terri-
tórios tsaristas haviam se tornado estados independentes hostis. Ao mesmo tempo, 
o Estado soviético tinha uma conformação institucional autoritária mais moderna e 
mais marcada pela ideologia do que seu antecessor tsarista, e teve em Stálin um líder 
que se destacou por sua fusão incomum de convicções marxistas fervorosas e sen-
sibilidade de grande potência, de tendências sociopatas e diligência e determinação 
excepcionais. Estabelecer o momento e as causas do surgimento desse personagem, 
perceptível em 1928, constitui uma tarefa. Outra envolve a forma de abordar o papel 
de um único indivíduo, até mesmo Stálin, na marcha gigantesca da história.
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Enquanto os estudos de grandes estratégias tendem a privilegiar estruturas de larga 
escala e, às vezes, não levam suficientemente em conta as contingências ou os eventos, 
as biografias tendem a privilegiar a vontade individual e, às vezes, não conseguem dar 
conta das forças maiores em jogo. Evidentemente, o casamento de biografia e história 
pode melhorar ambas. Este livro pretende mostrar em detalhes como indivíduos, gran-
des e pequenos, são ambos habilitados e limitados pela posição relativa de seu estado 
em face de outros, pela natureza das instituições nacionais, pelo fascínio das ideias, 
pela conjuntura histórica (guerra ou paz, depressão ou crescimento) e pelas ações ou 
omissões de outros. Até mesmo ditadores como Stálin enfrentam um cardápio de op-
ções limitado. Os acidentes abundam na história; as consequências não intencionais e 
os resultados perversos são a regra. As reordenações de paisagens históricas, em sua 
maioria, não são iniciadas por aqueles que conseguem dominá-las, de forma breve 
ou duradoura, mas pelas figuras que tomam a dianteira para fazê-lo, graças precisa-
mente a uma aptidão para aproveitar as oportunidades. O marechal de campo conde 
 Helmuth von Moltke, o Velho (1800-91), chefe do Estado-Maior da Prússia, e depois 
da Alemanha, por 31 anos, concebia a estratégia como um “sistema de expedientes” ou 
improvisações, ou seja, uma capacidade de tirar proveito próprio de acontecimentos 
inesperados criados por outras pessoas ou por acaso. Com frequência, observaremos 
Stálin extraindo mais das situações do que elas pareciam prometer, demonstrando 
astúcia e engenhosidade. Mas o domínio de Stálin também revela como, em ocasiões 
extremamente raras, as decisões de um único indivíduo podem transformar radical-
mente as estruturas políticas e socioeconômicas de um país inteiro, com repercussões 
globais.

Esta é uma obra tanto de síntese como de pesquisa original, feita ao longo de mui-
tos anos, em vários arquivos históricos e bibliotecas da Rússia, bem como nos mais 
importantes repositórios de documentos relacionados ao assunto existentes nos Esta-
dos Unidos. A pesquisa na Rússia é recompensadora, mas também pode ser gogoles-
ca: alguns arquivos estão totalmente “fechados” para os pesquisadores, mas materiais 
deles circulam mesmo assim; o acesso é subitamente negado a materiais que o mesmo 
pesquisador consultou antes ou que podem ser lidos em arquivos digitalizados que os 
pesquisadores compartilham. Muitas vezes, é mais eficiente trabalhar em materiais de 
arquivo fora dos arquivos. Este livro também se baseia no estudo exaustivo de mate-
riais escaneados, bem como em microfilmes de materiais de arquivo e documentos de 
fontes primárias publicados, que, para a época de Stálin, proliferaram quase além da 
capacidade de um único indivíduo examiná-los. Por fim, o livro tira proveito de uma 
imensa literatura acadêmica internacional. É difícil imaginar como seria a parte i deste 
volume sem o trabalho escrupuloso de Aleksandr Ostróvski sobre o jovem Stálin, por 
exemplo, ou a parte iii sem a contestação incisiva de Valentin Sákharov à sabedoria 
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convencional sobre o assim chamado Testamento de Vladímir Lênin. Foi Francesco 
Benvenuti quem demonstrou a fraqueza política de Trótski já durante a guerra civil 
russa, conclusão que amplifico no capítulo 8; foi Jeremy Smith quem finalmente des-
fez o nó do caso da Geórgia no início da década de 1920, envolvendo Stálin e Lênin, 
que os leitores encontrarão integrado às minhas próprias descobertas no capítulo 11. 
Muitos outros estudiosos merecem ser lembrados; eles são, como os acima, reconhe-
cidos nas notas finais. (A maioria dos estudiosos que cito baseiam seus argumentos em 
documentos de arquivos ou outras fontes primárias, e muitas vezes consultei pessoal-
mente os documentos originais, antes ou depois de ler suas obras.) Quanto ao nosso 
protagonista, ele não oferece muita ajuda para chegar ao fundo de seu caráter e de sua 
forma de tomar decisões.

A origem de Stálin está em meu agente literário Andrew Wylie, cuja visão é jus-
tamente lendária. Meu editor na Penguin Press, Scott Moyers, examinou meticulosa-
mente todo o manuscrito com seu toque hábil e brilhante, e me ensinou muito sobre 
livros. Simon Winder, meu editor no Reino Unido, formulou questões penetrantes 
e fez sugestões esplêndidas. Meus colegas, numerosos demais para agradecer pelo 
nome, ofereceram generosamente críticas incisivas, o que melhorou muito o texto. A 
pesquisa e a redação deste livro foram apoiadas por uma série de instituições notáveis, 
da Universidade Princeton, onde tenho o privilégio de lecionar desde 1989 e que me 
concedeu inúmeras licenças sabáticas, à Biblioteca Pública de Nova York, cujos tesou-
ros venho explorando há várias décadas e que me beneficiou extraordinariamente com 
uma estadia de um ano em seu Cullman Center for Scholars and Writers, sob a direção 
de Jean Strouse. Tive a grande felicidade de contar com bolsas de fundações, entre elas 
as do American Council of Learned Societies, do National Endowment for the Huma-
nities e da John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Talvez o lugar onde contei 
com o maior apoio tenha sido a Hoover Institution, na Universidade Stanford, onde 
comecei como estudante visitante de pós-graduação da  Universidade da Califórnia, 
em Berkeley, depois me tornei participante acadêmico visitante da oficina anual sobre 
arquivos soviéticos de Paul Gregory, National Fellow e, agora, um  Research Fellow 
afiliado. Os arquivos abrangentes e a biblioteca de livros raros da Hoover, agora sob a 
hábil direção de Eric Wakin, continuam inigualáveis fora de Moscou para o  estudo do 
século xx russo-soviético.

Stalin.indd   15 05/04/17   11:04



27

Parte I

Águia de duas cabeças

Com toda a sua estatura, ele paira sobre a Europa e a Ásia, sobre o passado e o futuro. 
Trata-se da pessoa mais famosa e, ao mesmo tempo, mais desconhecida do mundo.

henri barbusse, Stalin (1935)

A águia de duas cabeças da Rússia aninhava-se numa extensão maior do que a de qual-
quer outro Estado, antes ou depois. O reino chegou a abranger não apenas os palácios 
de São Petersburgo e as cúpulas douradas de Moscou, mas as cidades de língua polo-
nesa e iídiche de Vilna e Varsóvia, os portos do Báltico de Riga e Reval, fundados pelos 
alemães, os oásis de língua persa e turca de Bukhara e Samarcanda (local do túmulo 
de Tamerlão), e o povo aino da ilha de Sacalina, próxima ao oceano Pacífico. “Rússia” 
abrangia as cataratas e os assentamentos cossacos da tremendamente fértil Ucrânia e 
os pântanos e caçadores da Sibéria. Ela adquiriu fronteiras no Ártico e no Danúbio, 
no planalto da Mongólia e na Alemanha. A barreira do Cáucaso também foi violada e 
vencida, levando a Rússia aos mares Negro e Cáspio e dando-lhe fronteiras com o Irã 
e o Império Otomano. A Rússia imperial veio a se assemelhar a um caleidoscópio reli-
gioso, com uma quantidade de igrejas ortodoxas, mesquitas, sinagogas, casas de oração 
e velhos crentes, catedrais católicas, igrejas apostólicas armênias, templos budistas e 
totens de xamãs. O vasto território do império era um paraíso para os comercian-
tes, simbolizado pelos mercados de escravos nas estepes e, mais tarde, pelas feiras 
de encruzilhadas no vale do Volga. Enquanto o Império Otomano se estendia sobre 
partes de três continentes (Europa, Ásia e África), alguns observadores do início do 
século xx imaginaram que o Império russo de dois continentes não estava na Europa 
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nem na Ásia, mas numa terceira entidade em si mesma: a Eurásia. Seja como for, o que 
o embaixador veneziano à Sublime Porta (Agosto Nani) disse certa vez sobre o reino 
otomano — “é mais um mundo do que um Estado” — se aplicava também à Rússia. 
Sobre esse mundo, o domínio de Stálin infligiria imensa convulsão, esperança e pesar.

As origens de Stálin, na cidade caucasiana de Góri, centro comercial e de artesãos, 
foram extremamente modestas — o pai era sapateiro, a mãe, lavadeira e costureira —, 
mas em 1894 ele entrou para um seminário teológico ortodoxo em Tíflis (hoje Tbilís-
si), a maior cidade do Cáucaso, onde estudou para se tornar padre. Se nesse mesmo 
ano um súdito do Império russo adormecesse e acordasse trinta anos depois, sofreria 
vários choques. Em 1924, uma coisa chamada telefone possibilitava a comunicação 
instantânea através de grandes distâncias. Veículos moviam-se sem cavalos. Seres hu-
manos voavam pelo céu. Com o raio X, era possível ver as pessoas por dentro. Uma 
nova física havia imaginado elétrons invisíveis dentro dos átomos, bem como a desin-
tegração do átomo em radioatividade, e uma teoria estipulava que o espaço e o tem-
po eram inter-relacionados e curvos. As mulheres, algumas das quais eram cientistas, 
ostentavam cortes de cabelo e roupas moderníssimas, chamados de moda. Romances 
pareciam fluxos de consciência onírica e muitas pinturas famosas representavam ape-
nas formas e cores.1 Em consequência do que ficara conhecido como a Grande Guerra 
(1914-8), o todo-poderoso kaiser alemão fora deposto e dois grandes inimigos vizi-
nhos da Rússia, os impérios Otomano e Austro-Húngaro, haviam desaparecido. Por 
sua vez, a Rússia estava quase intacta, mas era governada por uma pessoa de origens 
muito humildes que também vinha das fronteiras imperiais.2 Para o nosso imaginário 
Rip Van Winkle de trinta anos em 1924, essa circunstância — um plebeu georgiano 
que assumira o manto dos tsares — talvez fosse o maior choque de todos.

A ascensão de Stálin ao topo vindo de uma periferia imperial era incomum, mas 
não única. Napoleone di Buonaparte, o segundo de oito filhos, nascera em 1769 na 
Córsega, uma ilha do Mediterrâneo anexada apenas um ano antes pela França; essa 
anexação (da república de Gênova) possibilitou que esse jovem de modesto privilégio 
frequentasse escolas militares francesas. Napoléon (na grafia francesa) nunca perdeu 
seu sotaque corso, mas não somente se tornou general francês como, aos 35 anos de 
idade, imperador hereditário da França. O plebeu Adolf Hitler nasceu totalmente fora 
do país que iria dominar: vinha de terras fronteiriças dos Habsburgo, que haviam sido 
deixadas de fora da unificação alemã de 1871. Em 1913, aos 24 anos de idade, ele se 
mudou da Áustria-Hungria para Munique, justamente a tempo de se alistar no Exér-
cito da Alemanha imperial para a Grande Guerra. Em 1923, Hitler foi condenado por 
alta traição pelo que veio a ser conhecido como o Putsch da Cervejaria de Munique, 
mas um juiz nacionalista alemão, ignorando a legislação aplicável, absteve-se de depor-
tar o cidadão não alemão. Dois anos depois, Hitler entregou sua cidadania austríaca e 
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tornou-se apátrida. Somente em 1932 é que adquiriu a nacionalidade alemã, quando 
foi naturalizado sob um pretexto (a saber, sua nomeação de “agrimensor” em Braun-
schweig, um reduto eleitoral do partido nazista). No ano seguinte, Hitler foi nomeado 
chanceler da Alemanha, em seu caminho para se tornar ditador. Pelos padrões de um 
Hitler ou um Napoleão, Stálin cresceu como um súdito inequívoco de seu império, a 
Rússia, que havia anexado a maior parte da Geórgia 77 anos antes de seu nascimento. 
Ainda assim, seu salto a partir da periferia humilde era improvável.

A explicação do regime ditatorial de Stálin apresenta enormes desafios. Seu poder 
de vida e morte sobre cada pessoa através de onze fusos horários — mais de 200 mi-
lhões de pessoas no pico do pré-guerra — ultrapassou em muito qualquer poder exer-
cido pelos maiores autocratas da Rússia tsarista. Esse poder não pode ser descoberto 
na biografia do jovem Sossó Djugachvíli. A ditadura de Stálin, como veremos, foi um 
produto de forças estruturais imensas: a evolução do sistema político autocrático da 
Rússia; a conquista pelo Império russo do Cáucaso; o recurso do regime tsarista a uma 
polícia secreta e ao envolvimento com o terrorismo; o projeto europeu castelo no ar 
de socialismo; a natureza conspiratória clandestina do bolchevismo (uma imagem no 
espelho do tsarismo repressivo); o fracasso da extrema direita russa em se aglutinar 
num fascismo, apesar de todos os ingredientes; as rivalidades entre as grandes potên-
cias mundiais; e uma guerra mundial devastadora. Sem tudo isso, Stálin jamais teria 
chegado nem perto do poder. Somadas a esses fatores estruturais de grande escala 
houve contingências como a abdicação do tsar Nicolau ii durante a guerra, os erros de 
cálculo coniventes de Aleksandr Kerenski (o último chefe do Governo Provisório que 
substituiu o tsar em 1917), as ações e, especialmente, as inações de muitos concorren-
tes do bolchevismo à esquerda, os muitos derrames de Lênin e sua morte precoce, em 
janeiro de 1924, e a vaidade e incompetência dos rivais bolcheviques de Stálin.

Considere-se ainda que o jovem Djugachvíli poderia ter morrido de varíola, como 
tantos de seus vizinhos, ou ser levado por outras doenças fatais que eram endêmicas 
nas favelas de Batum e Baku, onde ele promovia agitações pela revolução socialista. 
Um trabalho policial competente poderia tê-lo condenado aos trabalhos forçados (ká-
torga) em uma mina de prata, onde muitos revolucionários encontraram uma morte 
precoce. Djugachvíli poderia ter sido enforcado pelas autoridades em 1906-7, durante 
as execuções extrajudiciais da repressão que se seguiram à revolução de 1905 (mais 
de 1100 foram enforcados em 1905-6).3 Ou então, poderia ter sido assassinado pelos 
inúmeros companheiros por ele traídos. Se Stálin tivesse morrido na infância ou na 
juventude, isso não teria detido uma guerra mundial, a revolução, o caos, e provavel-
mente alguma forma de retorno do autoritarismo na Rússia pós-Románov. E, no en-
tanto, a determinação desse jovem de origem humilde para fazer algo de si mesmo, sua 
astúcia e seu aperfeiçoamento dos talentos organizacionais ajudariam a transformar 
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todo o cenário estrutural da revolução bolchevique de 1917. Stálin, de forma brutal, 
engenhosa, incansável, construiu uma ditadura pessoal dentro da ditadura bolchevi-
que. Depois, iniciou e levou a cabo uma reconstrução socialista sangrenta de todo o 
antigo império, comandou uma vitória na maior guerra da história da humanidade e 
levou a União Soviética ao epicentro das questões globais. Mais do que a de qualquer 
outra figura histórica, até mesmo Gandhi ou Churchill, uma biografia de Stálin, como 
veremos, acaba por se aproximar de uma história do mundo.

A história mundial é impulsionada pela geopolítica. Entre as grandes potências, o 
Império britânico, mais do que qualquer outro Estado, moldou o mundo nos tempos 
modernos. Entre 1688 e 1815, os franceses lutaram contra os ingleses pela supremacia 
global. Apesar de a França ter território e população maiores, a Grã-Bretanha foi a 
vencedora, graças principalmente a um Estado fiscal-militar enxuto, superior.4 Com 
a derrota final de Napoleão, obtida com uma coalizão, os britânicos se tornaram a 
potência dominante do mundo. Ademais, sua ascensão coincidiu com o declínio da 
China sob a dinastia Qing, tornando o poderio britânico — político, militar, indus-
trial, cultural e fiscal — genuinamente global. Em sua origem, a feliz expressão “o sol 
nunca se põe”, que era usada para descrever a extensão dos domínios britânicos, dizia 
respeito ao império anterior da Espanha, mas acabou sendo aplicada ao Império britâ-
nico e a ele ficou associada. Na década de 1870, no entanto, ocorreram duas rupturas 
no mundo dominado pelos ingleses: a unificação da Alemanha do príncipe Otto von 
Bismarck, efetuada no campo de batalha por Helmuth von Moltke, o Velho, que com 
a velocidade de um raio levou ao surgimento de uma nova potência no continente 
europeu, e a restauração Meiji no Japão, que deu enorme impulso a uma nova potência 
no leste da Ásia. De repente, a Rússia imperial viu-se diante da nova potência mais 
dinâmica do mundo em sua irrequieta fronteira ocidental, e da mais dinâmica da Ásia 
em sua despovoada fronteira oriental. A Rússia entrava em um novo mundo, o mundo 
em que Stálin nasceu.

Até mesmo o pacote de atributos que chamamos de modernidade não foi resulta-
do de algum processo sociológico inerente, um afastamento da tradição, mas de uma 
competição geopolítica violenta em que um Estado tinha de estar à altura das ou-
tras grandes potências na produção de aço moderno, Forças Armadas modernas e um 
sistema político moderno alicerçado nas massas, ou ser esmagado e potencialmente 
colonizado.5 Esses eram os desafios com que se defrontavam especialmente as classes 
dirigentes conservadoras. Todo mundo sabe que Karl Marx, o jornalista e filósofo 
radical alemão, pairava sobre a Rússia imperial como sobre nenhum outro lugar. Mas, 
durante a maior parte da vida de Stálin, foi outro alemão — conservador — que pairou 
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sobre o Império russo: Otto von Bismarck. Proprietário rural de uma família protes-
tante Junker no leste de Brandemburgo que frequentara a Universidade de Göttingen, 
entrara para uma Burschenschaften (fraternidade) e era conhecido por ser bom de 
copo e devoto da fêmea da espécie. Bismarck não ocupou postos administrativos até 
1862, embora tivesse sido embaixador na Rússia e na França. Mas, em menos de dez 
anos, tornou-se o Chanceler de Ferro e, usando a Prússia como base, forjou um novo 
e poderoso país. A Prússia, o proverbial “exército em busca de uma nação”, havia se 
encontrado. Ao mesmo tempo, o chanceler alemão direitista mostrou aos governantes 
de todo o mundo como sustentar o poder do Estado moderno, mediante o cultivo de 
uma base política mais ampla, o desenvolvimento da indústria pesada, a introdução do 
bem-estar social e o estabelecimento de alianças com e contra várias outras grandes 
potências ambiciosas.

Bismarck, o estadista, foi memorável. Ele derrotou astutamente as legiões de ad-
versários, dentro e fora dos principados alemães, e instigou três guerras rápidas, deci-
sivas e limitadas para esmagar a Dinamarca, depois a Áustria e, por fim, a França, mas 
manteve o estado da Áustria-Hungria junto ao Danúbio em nome do equilíbrio do 
poder. Ele criava pretextos para atacar quando estava em posição superior, ou atraía 
os outros países a iniciar guerras depois que os havia isolado diplomaticamente. Fazia 
questão de ter alternativas, e jogava essas alternativas umas contra as outras. Dito isso, 
Bismarck não tinha um plano mestre para a unidade alemã — seu empreendimento foi 
uma improvisação, impulsionado em parte por considerações políticas internas (para 
controlar os liberais no Parlamento da Prússia). Mas sempre usava as circunstâncias e a 
sorte para levar vantagem suprema, rompendo as limitações estruturais, criando novas 
realidades no campo. “A política não é uma ciência exata, mas uma arte”, dizia ele. “Não 
é uma matéria que possa ser ensinada. É preciso ter talento para ela. Até mesmo o 
melhor conselho não serve para nada se indevidamente executado.”6 Ele também falou 
sobre política em termos de cartas, dados e outros jogos de azar. “Pode-se ser tão astu-
to como o mais astuto deste mundo e, ainda assim, se comportar a qualquer momento 
como uma criança no escuro”, observou sobre a vitória na guerra que instigou em 
1864 contra a Dinamarca.7 A guerra, queixou-se, era “uma tarefa ingrata. [...] É preciso 
contar com uma série de probabilidades e improbabilidades e basear os planos sobre 
esse cálculo”. Bismarck não invocava a virtude, mas apenas poder e interesses. Mais 
tarde, esse estilo de governo se tornaria conhecido como “realpolitik”, termo cunhado 
por August von Rochau (1810-73), um liberal nacional alemão decepcionado com o 
fracasso da criação de uma Constituição em 1848. Em suas origens, realpolitik signifi-
cava prática política efetiva para concretizar objetivos idealistas. O estilo de Bismarck 
estava mais para o termo raison d’état: razão de Estado calculista, amoral. Em vez de 
princípios, havia objetivos, em vez da moralidade, meios.8 Foi amplamente odiado até 
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ser brilhantemente bem-sucedido, e depois foi idolatrado de forma irracional por ter 
esmagado a França, feito da Áustria um vassalo e unido a Alemanha.

Bismarck formou a Tríplice Aliança com a Áustria-Hungria e a Itália (1882) e assi-
nou um “tratado de resseguro” secreto com a Rússia (1888), em que obteve neutrali-
dade em caso de conflito, evitando assim uma possível guerra em duas frentes contra 
a França e a Rússia e acentuando o domínio do continente pela nova Alemanha. Seus 
dons eram os do cenáculo. Não possuía voz forte ou autoconfiança ao falar, e não 
passava muito tempo em meio ao público. Além disso, não era o governante: servia 
ao prazer do rei (e depois kaiser), Guilherme i. Nesse relacionamento fundamental, 
Bismarck revelou habilidade psicológica e tenacidade, manipulava sem cessar e com 
eficácia Guilherme i, ameaçando se demitir, usando todo tipo de histrionismo. Por 
sua vez, Guilherme i revelou-se um monarca diligente, atencioso e inteligente, com a 
esperteza de ceder a Bismarck em termos de política e ficar atento à miríade de penas 
que seu Chanceler de Ferro arrepiava.9 Em parte, a estratégia do chanceler para tornar-
-se indispensável era tornar tudo o mais complexo possível, de tal modo que só ele 
sabia como as coisas funcionavam (isso ficou conhecido como suas “combinações”). 
Ele tinha sempre tantas bolas no ar que jamais podia parar de lutar para impedir que 
uma delas caísse, ao mesmo tempo que jogava outras tantas para o ar. Não se deve 
esquecer também que Bismarck gozava do benefício de contar com o melhor Exército 
terrestre do mundo na época (e uma pequena Marinha).

Outros aspirantes a estadistas da Europa foram para a escola com o exemplo de 
Bismarck da “política como arte”.10 Sem dúvida, do ponto de vista de Londres, que 
tinha o império da lei bem estabelecido, Bismarck significava uma ameaça. Mas da 
perspectiva de São Petersburgo, onde o desafio era encontrar um baluarte contra o 
extremismo de esquerda, ele parecia a salvação. E, de qualquer ponto de vista, seu en-
grandecimento da Prússia através da unificação alemã — sem apoio de um movimento 
de massas, sem nenhuma experiência anterior significativa de governo e contra muitos 
interesses poderosos — está entre as maiores realizações diplomáticas de qualquer 
líder nos últimos dois séculos.11 Além disso, prestando homenagem indireta a um go-
vernante que havia vencido — Napoleão iii da França —, Bismarck introduziu o sufrá-
gio universal, pondo o destino político dos conservadores nas mãos do nacionalismo 
germânico dos camponeses para conseguir o domínio do Parlamento. “Se Mefistófeles 
subisse ao púlpito e lesse o Evangelho, alguém poderia ser inspirado por essa oração?”, 
bufou um jornal dos alemães liberais derrotados. Bismarck também convenceu os 
conservadores germânicos a aceitar uma ampla regulamentação social, deixando para 
trás também os socialistas. O que fez da unificação de Bismarck uma façanha ainda 
mais importante foi o fato de a Alemanha recém-unificada logo passar por um cresci-
mento econômico fenomenal. Aparentemente da noite para o dia, o país ultrapassou 
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a Grã-Bretanha, maior potência do mundo, em indústrias modernas fundamentais, 
como aço e produtos químicos. Enquanto os ingleses se consumiam em seu (relativo) 
“declínio”, o novo Reich bismarckiano forçava o realinhamento da ordem mundial. A 
Alemanha era “como uma grande caldeira”, observou um russo, “criando um excesso 
de vapor em velocidade extrema, para o qual é necessária uma saída”.12 Como veremos, 
o establishment da Rússia — ou, pelo menos, seus elementos mais capazes — ficou 
obcecado por Bismarck. Juntos, esses dois alemães, Bismarck e Marx, constituíram a 
outra águia de duas cabeças da Rússia imperial.

Stálin parece bem conhecido por nós. Há muito tempo que uma imagem antiga — o 
pai batia nele; o seminário ortodoxo o oprimiu; ele desenvolveu um “complexo de Lê-
nin” para ultrapassar seu mentor, depois estudou Ivan, o Terrível, e tudo isso levou ao 
massacre de milhões — é pouco convincente, mesmo em suas versões sofisticadas que 
combinam análises de cultura política russa e personalidade.13 A humilhação, de fato, 
constitui muitas vezes fonte de selvageria, mas não está claro que Stálin tenha tido 
a infância predominantemente traumática que lhe costuma ser atribuída. Apesar do 
corpo deformado e de muitas doenças, ele exibia um intelecto vigoroso, uma sede de 
aperfeiçoamento e um talento especial para a liderança. É verdade que tinha um traço 
daninho. “O pequeno Sossó era muito levado”, lembrou seu companheiro Grigóri Eli-
sabedachvíli. “Ele adorava sua catapulta e um arco feito em casa. Certa vez, um pastor 
estava trazendo seus animais para casa quando Sossó saltou e atirou com a catapulta na 
cabeça de um deles. O boi ficou louco, o rebanho estourou e o pastor perseguiu Sossó, 
que desapareceu.”14 Mas primos que conheceram o jovem Stálin conseguiram manter 
contato com ele até sua morte.15 Muitos de seus professores também sobreviveram 
para escrever memórias.16 Além disso, mesmo que sua infância tenha sido totalmen-
te miserável, como muitos a retrataram unilateralmente, essa circunstância explicaria 
pouco do Stálin posterior. Também não podemos encontrar muita ajuda na afirmação 
de Liev Trótski de que Stálin foi um mero produto da burocracia, um “komitetchik (ho-
mem de comitê) por excelência” — isto é, um ser supostamente menor que qualquer 
verdadeiro proletário ou intelectual (também conhecido como Trótski).17 O pai e a 
mãe de Stálin eram ambos servos de nascimento e nunca receberam nenhuma educa-
ção formal, mas ele saiu de uma família de batalhadores, inclusive seu muito difamado 
pai. E a cidade natal de Stálin, Góri, caracterizada geralmente como um lugar atrasado, 
proporcionava uma boa quantidade de oportunidades educacionais.

Uma imagem mais recente do jovem Stálin, baseada numa ampla gama de materiais 
agora à disposição dos pesquisadores (inclusive lembranças solicitadas e moldadas na 
década de 1930 por Lavrenti Béria), recapturou o estudante capaz e o jovem talento-
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so. Essas memórias, no entanto, também foram utilizadas para descrever uma figura 
implausivelmente fanfarrona, um mulherengo e bandido machista da pitoresca varie-
dade orientalista.18 Isso proporciona uma leitura cativante. E também contém várias 
revelações valiosas. Ainda assim, a nova imagem também está longe de ser convincen-
te. O jovem Stálin tinha um pênis, e ele o usou. Mas Stálin não era um Lothario da 
vida. Tanto Marx como Engels foram pais de filhos ilegítimos — Marx com sua gover-
nanta, uma paternidade que Engels reivindicou para protegê-lo —, mas é óbvio que 
essa não é a razão pela qual Marx entrou para a história.19 O jovem Saddam Hussein 
também escrevia poesia, mas era um autêntico assassino décadas antes de se tornar 
ditador em Bagdá. O jovem Stálin era poeta, mas não assassino. Nem era uma espé-
cie de chefe da máfia do Cáucaso, por mais que Béria achasse que tal imagem fosse 
lisonjeira para Stálin.20 O jovem Stálin atraiu de fato pequenos grupos de sequazes 
em diferentes momentos, mas nada permanente. Com efeito, o fato predominante da 
atividade revolucionária clandestina de Stálin é que ele nunca consolidou uma base 
política no Cáucaso. Não levou com ele para a capital o equivalente à “rede Tikriti” 
de Saddam Hussein.21 Examinando sobriamente, o jovem Stálin obteve sucesso bas-
tante controverso na montagem de gráficas ilegais, no fomento de greves e na trama 
de expropriações financeiras. Seu papel nos bastidores de um espetacular assalto à 
luz do dia realizado em Tíflis, em 1907 — um fato estabelecido por Miklós Kun e 
lindamente narrado por Simon Sebag Montefiore —, mostra que o jovem Stálin faria 
qualquer coisa pela causa.22 Mas o roubo não era um fim em si mesmo. Havia uma 
causa: o socialismo e a justiça social, ao lado do projeto de seu próprio avanço. Nada 
— as adolescentes, a violência, a camaradagem — o desviava do que se tornou a sua 
missão de vida.

Este livro vai evitar saltos especulativos ou o que é conhecido como preencher 
lacunas no registro da vida de Stálin.23 Ele procurará navegar com cuidado entre as 
vívidas, porém duvidosas, histórias. O passado do futuro Stálin de atividades revolu-
cionárias clandestinas no Cáucaso está infestado de mentiras do regime, calúnias de 
rivais e documentos desaparecidos.24 Ainda assim, podemos dizer com certeza que as 
afirmações de que ele era especialmente traiçoeiro em trair companheiros são cômicas 
no contexto do que acontecia entre as fileiras social-democratas. Stálin era imperioso 
(tanto quanto Lênin e Trótski) e espinhoso (tanto quanto Lênin e Trótski). Ele lembra-
va de deslizes percebidos, uma espécie de clichê na cultura do Cáucaso, marcada por 
brigas de família, mas também comum entre os narcisistas (outra palavra para muitos 
revolucionários profissionais). É verdade que, mais do que a maioria, o jovem Stálin 
sempre se opunha a colegas ao fazer reivindicações de liderança independente de suas 
tarefas e façanhas formais; depois, invariavelmente, via a si mesmo como a parte pre-
judicada. Era frequentemente sociável, mas também mal-humorado e distante, o que 
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o fazia parecer suspeito. E costumava gravitar em torno de pessoas como ele: intelli-
gentsia parvenu de origem humilde. (Ele “cercava-se exclusivamente de pessoas que o 
respeitavam incondicionalmente e cediam a ele em todas as questões”, escreveu mais 
tarde um inimigo.)25 Não obstante, nos anos revolucionários selvagens de 1905-8, o 
jovem Stálin foi muito mais um articulista de pequenas publicações de pouca circu-
lação. Mas eram ilegais e ele estava constantemente em fuga, seguido pela polícia en-
quanto corria entre Tíflis, Batum, Tchiatura, Baku e outros lugares do Cáucaso; Tam-
merfors (Finlândia russa), Londres, Estocolmo, Berlim, Viena, e o resto da Europa; 
Vologda, no norte da Rússia europeia, e Turukhansk, no leste da Sibéria.26 Embora o 
futuro Stálin fosse incomum por nunca procurar emigrar, seu início de vida, que entre 
1901 e 1917 incluiu um total de cerca de sete anos de exílio e prisão na Sibéria, bem 
como passagens curtas no exterior, foi mais ou menos típico para a clandestinidade re-
volucionária. Especialmente a partir de 1908, ele levou uma vida de penúria, pedindo 
dinheiro a todo mundo, alimentando ressentimentos e passando a maior parte de seu 
tempo, assim como outros prisioneiros e exilados, enlouquecido de tédio.

O homem que se tornaria Stálin era um produto tanto das guarnições imperiais 
russas na Geórgia, motivo pelo qual seu pai se mudara para Góri a fim de fazer sapatos, 
como dos administradores imperiais e religiosos, cujas medidas de russificação lhe de-
ram uma educação, mas também, sem querer, amplificaram o despertar nacional geor-
giano do final do século xix, que também o afetou muito.27 Mais tarde, o jovem filho 
de Stálin confiaria em sua irmã mais velha, que lhe disse que o pai deles, em sua juven-
tude, tinha sido um georgiano — e era verdade. “Enche-te de flores, ó terra amada,/ 
Rejubila-te, país dos ivérianos,/ E tu, ó georgiano, ao estudar,/ traz alegria para tua 
terra natal”, escreveu Djugachvíli aos dezessete anos de idade, em um de seus precoces 
poemas românticos georgianos (“Manhã”).28 Ele publicou somente no idioma geor-
giano nos primeiros 29 anos de sua vida. “Ele falava um georgiano excepcionalmente 
puro”, lembrou alguém que o conheceu em 1900. “Sua dicção era clara e sua conversa 
traía um animado senso de humor.”29 Sem dúvida, Stálin revelou-se um mau georgiano, 
pelo menos de acordo com o estereótipo: não honroso ao último grau, não totalmente 
leal aos amigos e familiares, não preocupado com dívidas antigas.30 Ao mesmo tempo, 
a Geórgia era uma região diversificada e o futuro Stálin aprendeu o armênio coloquial. 
Também se envolveu com o esperanto (a língua internacionalista artificial), estudou, 
mas nunca dominou, o alemão (a língua nativa da esquerda), e abordou Platão em gre-
go. Acima de tudo, tornou-se fluente na língua imperial: o russo. O resultado foi um 
jovem que se encantava com os aforismos do poeta nacional georgiano Chota Rustavéli 
(“Um amigo íntimo revelou-se um inimigo mais perigoso do que um inimigo”),31 mas 
também com as obras inefáveis e melancólicas de Anton Tchékhov, em cujo Jardim 
das cerejeiras (1903) machados de especuladores derrubavam árvores de um pequeno 
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nobre (a propriedade e mansão tinha sido vendida a um burguês vulgar). Stálin mergu-
lhou tanto na história da Rússia imperial como na da Geórgia.

O que diferenciava o jovem Stálin no meio revolucionário bolchevique russo, além 
de suas origens georgianas, era a sua enorme dedicação ao aperfeiçoamento de si mes-
mo. Como marxista, devorava livros com o objetivo de mudar o mundo. Talvez nada 
se destaque mais do que seu intenso sectarismo político (mesmo numa cultura em que 
até um terço dos ortodoxos religiosamente orientais era cismático). Em seus anos de 
juventude, tornou-se um marxista de persuasão leninista e lutou não somente contra o 
tsarismo, mas contra outras facções revolucionárias.32 Em última análise, no entanto, 
o fator mais importante na formação de Stálin e seu governo posterior, como iremos 
analisar em detalhes, implicava algo que ele encontrou apenas em parte na juventude, 
a saber, o funcionamento interno, os imperativos e os fracassos do Estado imperial 
russo e sua autocracia. A imensidão dessa história reduz o início da vida de Stálin à 
perspectiva correta. Mas também prepara o palco para compreender a imensidão do 
seu subsequente impacto.
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