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"Querido irmán:
Este cualificativo paréceme o máis conveniente porque, nesta carta, me dirixo menos ao emperador e ao home, que ao irmán. E, ademais, 
escríbovos case dende o outro mundo, atopándome en espera dunha morte moi próxima. (...)
Unha terceira parte de Rusia está sometida a unha continua vixilancia policiaca; o exército de policías coñecidos e segredos aumenta sen 
cesar; as prisións, os lugares de deportación e os calabozos están repletos; á parte de douscentos mil criminais de dereito común, hai un 
número considerable de condenados políticos entre os cales existen agora multitude de obreiros. A censura coas súas medidas represivas 
chegou ata un grao tal que non alcanzou nos peores momentos dos anos que seguiron o de 1840. As persecucións relixiosas non foron 
nunca tan frecuentes nin tan crueis como a son agora, e cada vez van sendo máis frecuentes e máis crueis.
Nas cidades e nos centros industriais concentráronse as tropas, que armadas de fusís se enviaron contra o pobo. Nalgúns puntos xa se 
produciron choques e matanzas e noutros puntos prepáranse, e a súa crueldade aínda será maior.
O resultado de toda esta actividade cruel do goberno, é que o pobo agricultor, os cen millóns de homes sobre os cales está fundada a 
potencia de Rusia, a pesar dos gastos do Estado que crecen considerablemente, ou mellor dito grazas a este crecemento do presuposto, 
empobrécense de ano en ano, de maneira que a fame chegou a ser o estado normal, como igualmente o descontento de todas as clases e a 
súa hostilidade para o goberno.
A autocracia é unha forma de goberno que morreu. Talvez responda aínda ás necesidades dalgúns pobos do Africa central, afastados do 
resto do mundo, pero non responde ás necesidades do pobo ruso cada día máis culto, grazas á instrución que vai sendo cada vez máis 
xeral. Así é que para soster esta forma de goberno e a ortodoxia ligada a el, é preciso, como agora se fai, empregar todos os medios de 
violencia, a vixilancia policíaca máis activa e severa que antes, os suplicios, as persecucións relixiosas, a prohibición de libros e de 
xornais, a deformación da educación, e en xeral de toda clase de actos de perversión e crueldade. Tales foron ata aquí os actos do voso 
reinado (...)"

León Tolstoi. Carta ao Tsar Nicolás II. 16 de xaneiro de 1902.

Escribo estas liñas o 8 de outubro, con pouca esperanza de que cheguen a mans dos camaradas de Petrogrado para o 9. É posible que 
cheguen xa tarde, pois o Congreso dos soviets da rexión do Norte está convocado para o 10 de outubro. Intentarei, non obstante, acudir 
cos meus "Consellos dun ausente" para o caso de que a acción probable dos obreiros e soldados de Petrogrado e de todos os seus 
"arredores" se realice pronto, pero non se realizou aínda.

Está claro que todo o poder debe pasar aos Soviets. Debe ser tamén indiscutible para todo bolxevique que un Poder proletario 
revolucionario (ou bolxevique, pois hoxe é o mesmo), tería aseguradas as maiores simpatías e o apoio abnegado dos traballadores e 
explotados do mundo enteiro en xeral, dos países belixerantes en particular e, sobre todo, entre os campesiños rusos. Non paga a pena 
deterse nestas verdades, farto coñecidas por todos e demostradas hai xa moito.

No que si hai que deterse é en algo que seguramente non está claro por completo para todos os camaradas, a saber: que o paso do poder 
aos Soviets significa hoxe, na práctica, a insurrección armada. Podería crerse que isto é evidente pero non todos se pararon nin se paran a 
meditalo. Renunciar hoxe á insurrección armada significaría abxurar da consigna principal do bolxevismo (¡ Todo o poder aos Soviets!) e 
de todo o internacionalismo proletario revolucionario en xeral.

Pero a insurrección armada é un tipo especial de loita política, sometida a leis especiais, que deben ser analizadas con atención. Carlos 
Marx expresou esta verdade con moito relevo ao escribir que "a insurrección" (armada) "é unha arte, o mesmo que a guerra ".

Entre as regras máis importantes desta arte, Marx destaca as seguintes:

1. Non xogar nunca á insurrección e, unha vez empezada, saber firmemente que hai que levala ata o fin.

2. Hai que concentrar no lugar e no momento decisivos forzas moi superiores, porque, pola contra, o inimigo, mellor preparado e 
organizado, aniquilará os insurrectos.

3. Unha vez comezada a insurrección, hai que obrar coa maior enerxía e pasar obrigatoria e incondicionalmente á ofensiva. "A defensiva é 
a morte de todo alzamento armado".

4. Hai que esforzarse por sorprender ao inimigo, por aproveitar o momento en que as súas tropas estean aínda dispersas.

5. Hai que conquistar éxitos cada día (mesmo podería dicirse que cada hora, se se trata dunha soa cidade) aínda que sexan pequenos, 
mantendo custe o que custe a "superioridade moral".

Marx resume as ensinanzas de todas as revolucións, no que á insurrección armada se refire, cunhas palabras de "Danton, o mestre máis 
grande da táctica revolucionaria que se coñeceu: de l ' audace, de l ' audace, encore de l ' audace".

Aplicado a Rusia e ao mes de outubro de 1917, isto quere dicir: ofensiva simultánea, e o máis súbita e rápida posible, sobre Petrogrado; 
ofensiva que deberá partir indefectiblemente de fóra e de dentro, dos barrios obreiros, de Finlandia, de Reval, de Cronstadt; ofensiva de 



toda a escuadra e concentración dunha superioridade xigantesca de forzas sobre a nosa "garda burguesa" (os cadetes), formada por uns 
15.000 ou 20.000 homes (acaso máis) contra as tropas da nosa "Vendée" (unha parte dos cosacos), etc.

Combinar as nosas tres forzas principais -a flota, os obreiros e as unidades militares- de modo que, por riba de todo, poidamos ocupar e 
manter, calquera que sexa o número de baixas que nos custe: a) a Central de Teléfonos; b) a Central de Telégrafos; c) as estacións 
ferroviarias, e d) as pontes en primeiro termo.

Seleccionar aos elementos máis decididos (as nosas "tropas de choque" e a xuventude obreira, así como aos mellores mariños) e formar 
con eles pequenos destacamentos destinados a ocupar os puntos máis importantes e a participar en tódalas partes, en todas as operacións 
de importancia, como, por exemplo:

Cercar e illar a Petrogrado, apoderarse da cidade mediante un ataque combinado da escuadra, os obreiros e as tropas; velaquí unha misión 
que require arte e tripla audacia.

Formar cos mellores obreiros destacamentos armados de fusís e bombas de man para atacar e cercar os "centros" do inimigo (escolas 
militares, centrais de Telégrafos e Teléfonos, etc). A consigna destes destacamentos debe ser: antes perecer todos que deixar pasar ao 
inimigo.

Confiemos en que, se se acorda a insurrección, os dirixentes aplicarán con éxito os grandes preceptos de Danton e Marx.

O triunfo da revolución rusa e da revolución mundial depende de dous ou tres días de loita.

Lenin. Consellos dun ausente. 8 de outubro de 1917

"¡ Señor!
Nós, traballadores de San Petersburgo, as nosas mulleres, os nosos fillos e nosos pais, vellos sen recursos, vimos, ¡ oh Tsar!, para 
solicitarche xustiza e protección. Reducidos á mendicidade, oprimidos, esmagados baixo o peso dun traballo extenuador, atordados de 
aldraxes, non somos considerados como seres humanos, senón tratados como escravos que deben sufrir en silencio a súa triste condición, 
que pacientemente soportamos. Hei aquí que agora se nos precipita ao abismo da arbitrariedade e a ignorancia. Asfixíasenos baixo o peso 
do despotismo e dun tratamento contrario a toda lei humana.

As nosas forzas esgótanse, ¡ oh, Tsar! Vale máis a morte que a prolongación dos nosos intolerables sufrimentos. Por iso abandonamos o 
traballo e non o continuaremos ata que non se acepten nosas xustas demandas, que se reducen a ben pouco, pero que, sen iso, nosa vi dá 
non é senón un inferno de eterna tortura.

No noso primeiro requirimento solicitabamos aos nosos patróns que tivesen a ben interiorizarse das nosas necesidades. ¡ E rexeitárono! 
Ata o dereito de discutilas foinos negado, so pretexto de que a lei non nolo recoñece.

A demanda de oito horas de xornada tamén foi riscada de ilegal, así como a fixación de salarios de común acordo; (...)

Todas estas reivindicacións foron rexeitadas por ilegais. O solo feito de formulalas foi interpretado como un crime. O desexo de mellorar 
a nosa situación é considerado polos nosos patróns como unha insolencia.

¡ Oh, Emperador! Somos máis de 300.000 seres humanos, pero só o somos en aparencia, posto que en realidade non temos ningún dereito 
humano. Estanos vedado falar, pensar, reunirnos para discutir as nosas necesidades e tomar medidas para mellorar a nosa situación. 
Calquera de nós que se manifeste en favor da clase obreira pode ser enviado á prisión ou ao exilio. Ter bos sentimentos é considerado un 
crime, o mesmo que fraternizar cun desgraciado, un abandonado, un caído. (...)

Te fuches enviado para conducir o pobo á felicidade. Pero a tranquilidade énos arrancada polos Teus funcionarios, que non nos reservan 
máis que dor e humillación.

Examina con atención e sen cólera as nosas demandas, formuladas non para o mal senón para o ben, noso ben, Señor, e para o Teu. (...)

Rusia é moi vasta e as súas necesidades demasiado múltiples para que poida ser dirixida por un goberno composto unicamente de 
burócratas. É absolutamente necesario que o pobo participe nel, pois só el coñece as súas necesidades. Non refuses o socorro ao Teu pobo. 
Concede sen demora aos representantes de todas as clases do país a orde de reunirse en Asemblea. Que os capitalistas e os obreiros estean 
representados. Que os funcionarios, os cregos, os médicos e os profesores elixan tamén os seus delegados. Que todos sexan libres de elixir 
a quen lle praza. Permite para iso que se proceda á elección dunha Asemblea Constituínte baixo o réxime do sufraxio universal. (...)"

Demandas dos obreiros ao tsar / Domingo sanguento. 10 de xaneiro de 1905


