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Numa praça, entre o Neva e a Catedral de Santo
Isaac em S. Petersburgo, ergue-se o famosa monumento
de Falconet — um rochedo sobre o qual Pedro empina
o seu cavalo. No pedestal de granito, a orgulhosa legenda: "A PEDRO I — CATARINA II".
Quatro palavras apenas, e quantas coisas ditas!
Catarina "A GRANDE", continuadora da obra de Pedro "O GRANDE". Através dos anos (1725 - - morte
de Pedro, 1762 — coroação da tzarina), ela estende a
mão ao seu poderoso antecessor. Esse intervalo de 37
anos, em que reinaram nulidades — herdeiros e sobretudo herdeiras de Pedro — como que foi suprimidp da
história.
A estrangeira, que até o fim de sua existência não
chegou mesmo a falar corretamente o russo, proclama-se Grande reformadora, como "seu avô", e pretende
prosseguir a obra de Pedro para a europeização da Rússia. Os russos contemporâneos de Catarina subscrevem o plano. Quando eles querem exaltar sua Imperatriz, dizem que "Pedro deu corpo à Rússia — Catarina insufla-lhe a alma.". Este paralelo encerra uma
parcela de verdade. Pedro implanta a cultura material
.da Europa, pela força. Catarina experimenta comunicar aos seus súditos o gosto pelo sentido espiritual da
.mesma cultura e o desejo de seu desenvolvimento ulterior — de maneira pacífica e consciente. Sua mentalidade, por outro lado, era de uma categoria diferente
da de Pedro. Todos dois, porém, são autodidatas. Pedro troca o hábito asiático pelo costume europeu.
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Rompe vivamente com o seu meio. Apossa-se rapidamente de conhecimentos puramente técnicos de que necessitava para o seu objetivo fundamental — a guerra,
a fim de "abrir uma janela para a Europa". A transformação interna da Rússia não era para ele mais do que
a conseqüência inevitável do desmoronamento da velha
Rússia esgotada pelos imensos sacrifícios exigidos ao
povo, sempre em função da "guerra". Ao subir ao
trono, acha-se Catarina lançada de súbito no ambiente
europeu daquela vida russa há pouco transformada •—
pelo menos na aparência — nas camadas dominantes
da sociedade russa. Tal transformação parecia ser realmente completa; no entanto, a antiga barbárie continuava latente e se infiltrava por todas as fendas.
A instrução de Catarina, típica de uma princesa
alemã, era superior à das cabeças coroadas de seu tempo. Permitia-lhe governar o seu imenso império sob
a inspiração das idéias "filosóficas" contemporâneas.
Por esta razão também é que ela mantém correspondência com os homens que representavam essas idéias
na Europa.
É justo, entretanto, reconhecer que o intervalo entre
os reinados de Pedro e Catarina não foi tão vazio para
a história da Rússia. A ação de Catarina, tanto legislativa, administrativa como diplomática, foi, sob muitos aspectos, a continuação imediata de medidas tomadas pelos seus antecessores. Três fenômenos sociais contribuíram sobretudo para a sua ação política interna e
externa. A classe governante, em primeiro lugar, no momento em que Catarina assume o poder, organiza-se definitivamente. Era a mesma nobreza rural a quem
Pedro havia imposto o serviço militar.
Em segundo lugar, certa parte daquela nobreza recebia sua instrução não somente na caserna como também nas escolas médias e superiores criadas recentemente pela sobrinha e pela filha de Pedro — Alia Ivanovna (1730-1740) e Isabel Petrovna (1741-1761).
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Constituía a primeira camada, pouco consistente ainda, dos pioneiros do pensamento intelectual russo. Enquanto .os da velha geração amaldiçoavam as conouistas de Pedro e consideravam os territórios anexados
como absolutamente inúteis para a Rússia, os rimos da
época de Catarina, ou rnais jovens ainda, participavam
de seu entusiasmo guerreiro e glorificavam as suas conquistas.
A história veio dar a sua sanção a esses dois iuleamentos ao1 registrar a perda (com exceção de São-Petersbursol de todos os territórios concruistados por
pp^ro. nhservando-se mie ns concruistas de Catarina na
Rússia Brpnca e no Mar Negro foram orgânicamente
ligados à Rússia Central.
A vida de Catarina tem sido raramente estudada
sob o ponto de vista eme orienta o presente estudo. Os
autores antifjos e recentes preferem falar do "romance
duma imperatriz" e suas aventuras amorosas, que atestam, sem dúvida, o grande temperamento da tzarina,
mas crue desemnenharn papel secundário na sua obra
governamental. Tal não é o obieto deste esboço. Nem
mesmo de leve tocaremos no aspecto "anedótico". A
obra de Catarina não será submetida à análise do moralista nem do publicista. Seu verdadeiro papel e sua
participação na história da Rússia só se desenham* nitidamente auando a czarina é estudada como Homem de •
estado. Segundo a sua confissão, Catarina possuía muitos tra<-os masculinos no seu caráter, de tal modo mie
ela define o seu temperamento como "cabeça craente",
e j amai s como "coração auente". No curso dos aiios,
o masculino assumia maior relevo que o feminino, de
sorte oue o sobrenome de "Catarina a Grande" dado
por algumas pessoas — testemunhas de sua obra de governo — não deve ser tomado como simples adulacão.
É claro que não se pode ver ern Catarina nem uma "Semíramis do Norte", como a chamou Voltaire, nem uma
"segunda Messalina", segundo os seus detratores. Pode-se afirmar, no entanto, que, pelo nível da cultura e

pelo conhecimento dos negócios de Estado, nem um só
soberano russo lhe pode ser comparado, exceto Alexandre I, seu pupilo, ainda sob certas reservas, se considerarmos as gerações que os separam.
O APRENDIZADO
No quarto volume — o mais recente — de suas
Memórias, Catarina sublinha que ela aspirava, com todo
o conhecimento de causa e fins, à coroa, seu maior
objetivo na Rússia (1774), quando era, então, simples
noiva do grão-duque Pedro de Holstein, que a imperatriz Isabel indicara como seu substituto. Este trecho
das Memórias foi seguramente acrescentado em data
recente — nas variantes precedentes, pois, tal fato se
esfuma na narração detalhada da penosa condição em
que se encontrara na Corte de São Petersburgo a princesa de Anhalt-Zerbst, então aos quinze anos. Aliás —
e isto é fora de dúvida — depois dos 11 anos, ela era
"demais sabida para a sua idade, como havia dito à sua
mãe, em 1740, ó conde de Gyllenborg. O mesmo conde,
quatro anos mais tarde, encontrando-se novamente em
São Petersburgo com Catarina, considera-a desta vez
tão adiantada que lhe aconselha a leitura de Plutarco,
a^ Vida de Cícero e as "Causas da grandeza e decadência dos romanos" de Montesquieu. Catarina, sem demora, "ordena que se procurem os livros sem olhar as
dificuldades gue havia para encontrá-los, naqueles tempos, em São Petersburgo". A dama de honor da mãe
de Catarina, a baronesa von Printzen, eme viu Catarina
"nascer, crescer e instruir-se", "havia observado na menina: um espírito'de seriedade, cálculo e frieza, estranho"
a todo devaneio, fantasia ou leviandade". Isto, contudo, não impedia que ã pequena "Figchèn" fosse vivaz
e travessa, gostando de rir, divertindo-sè algumas vezes
de maneira extravagante que ultrapassava mesmo os
limites do permitido. Encontraremos todos estes traços
em Catarina já adulta.

Só o fato de ter sido escolhida para mulher do herdeiro do trono russo (o que ocorreu não sem a secreta
influência de Frederico li) deve orientar os pensamentos de Catarina para um determinado objetivo. Não
era em vão que ela conservava a lemürança de um quiromante, certo Mengden, que, dois anos antes, distinguira três coroas em sua cabeça e havia predito à sua
mãe os acontecimentos que se realizariam mais tarde.
O que encontra Catarina em São Petersburgo não
fez mais üo que üar corpo as suas ainda vagas esperanças, e isto fora de qualquer misticismo, aosoiu iam ente
estranho ao seu temperamento. Antes de mais nada,
seniiu-se ela superior àquela sociedade russa de 1746.
Suas Memórias relatam: "Os jogos üe cartas eram necessários na Corte onde se ignorava a arte de conversação, onae todo p mundo se odiava e onde a maledicência era tida corno uma qualidade de espirito; onde uma
palavra menos grave seria considerada como um crime
de lesa-majestade. As tenebrosas intrigas eram qualificadas como boas maneiras. De arte e ciência nunca
se falava porque todos exibiam uma ignorância absoluta. Alirma-se que a metade daquela gente apenas
sabia ler e não é possível garantir que um terço daquela
sociedade soubesse escrever!" Catarina, porém, comp
preenchia o seu tempo1? Nas horas de ócio, lia; lia Voltaire, cujo estilo fascinava-a tanto; lia "L'Esp<rit dês
lois", de Montesquieu; assegura que leu todo o dicionário de Bayle. Cedo veremos os frutos de suas leituras.
Entretanto, Catarina dócil às prescrições de seu
pai — um general prussiano — chega a agradar a todo o
inundo, e, acima de tudo, à imperatriz e a seu noivo.
Descobre rapidamente os meios para obter as boas graças de Isabel. Esta .era devota. Catarina adota e observa, com grande zelo, os ritos da Igreja ortodoxa. Isabel
blasona nacionalismo. Catarina apaixona-se pelo estudo
da língua russa. Presume-se, no entanto, que, por estes
estudos, Catarina tinha a intenção de contentar não somente a imperatriz como também os cidadãos do 'pais
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a que queria pertencer. Agradar ao noivo era mais dificií,
pois êie possuía idéias diametralmente opostas às suas.
A instrução de Peuro, canuiuato a ctois tronos -r- o russo
e o sueco — foi feita, antes de tudo, à base do protestauüsmo e da língua sueca. Após ter perdido toda a
esperança no trono sueco, depressa teve ele de conformar-se e s ui>me ter-se à oríouoxia pela qual, üepois cie
breves estudos, alimenta o maior desprezo. Tinha geralmente a Rússia por um pais bárbaro e guardava iodas as suas simpatias pelo úucado patrimonial de Hoistein. Mas, já bem antes, era um menino mimado e assim ficou. De resto, os médicos consideravam-no retardado. De qualquer maneira, Isabel precisava de assegurar, antes de tudo, a sucessão do trono ao ramo Hoistein, descendente de Pedro o Grande. Por isso mesmo fazia cair por terra a reivindicação do trono russo
pelo ramo de Brunswick, descendente de João, irmão
de Pedro. Dirigia essa reivindicação João Aníonovitch
que, sob o nome de João VI, e apenas nominalmente,
ocupa o trono durante pouco menos de um ano — de
outubro de 1740 a dezembro de 1741 — e foi deposto
e deportado por Isabel. Tais foram as razões pelas quais
Isaüel mandou buscar Catarina e se apressou em casar
uma adolescente de quinze anos com um "mancebo" de
Holsíein que não atingira ameia dezoito, e que eia mesma deveria logo alcunhar de "diabrete". Os recémcasados eram tratados como crianças. Viviam sob estrita tutela. Eram seguidos todos os seus movimentos.
Catarina fazia, então, o que poderia fazer de melíior,
para agradar ao marido, cujas manias sabia louvar e
estimuiar. Depois da ceia, quando o casal Tchegiokoff,
cérberos encarregados da vigilância de Catarina e seu
marido, os deixava enfim sós, à porta da alcova fechada, os jovens esposos recolhiam-£e ao leito. Imediatamente a diligente Mine. Kruse, que dormia no quarto
vizinho, vinha trazer, ao par grão-ducal, jogos infantis
e bonecas. Os brinquedos eram colocados no leito e ali,
das dez horas da noite até uma hora da manhã, os es-

posos divertiam-se. Catarina, que depois dos sete anos
não tocava mais em bonecas, sentia por vezes que o tédio a dominava — então o marido a censurava por não
tomar maior interesse por tão agradável passatempo.
Passaram-se sete anos sem que o casal assegurasse
descendência. Sabe-se por que meios Isabel fez Catarina tornar-se mãe. Deu livre expansão ao temperamento de Catarina e cercou de cuidados o marido. Resultou daí que, após dois abortos consecutivos, o herdeiro tão desejado, Paulo, veio ao mundo (1754).
Tinha ele bastante semelhança com o grão-duque para
que fosse posta em dúvida a sua paternidade. Uma
vez atingido o objetivo, a missão de Catarina foi cumprida e ela ficou inteiramente livre. Em Oranienbaum,
que lhe fora dado de presente, Pedro dedica-se à formação de um destacamento de soldados holstenianos e
adestramento de cães. Nas suas horas vagas, embriagava-se entre os seus lacaios. Apesar de tudo, não
prescendia de Catarina que ocupava as funções de administradora de seus negócios, dos quais ele nada entendia. Por isso chamava-a de "Senhora Previdência". Em
1754, apareceu uma "ukase" determinando que todos os
funcionários de Holstein obedecessem inteiramente à
Catarina. Isso foi, indubitavelmente, a primeira experiência de Catarina para a administração do Estado,
ainda que fosse este tão pequeno. De um modo geral, sua influência pessoal crescia à medida que a do
príncipe herdeiro diminuía. Catarina havia então atingido os 25 anos. Achava-se em pleno apogeu da sua
juventude e da sua beleza. Não perdendo jamais a noção da instabilidade de sua posição, ela procura criar um
círculo de simpatias e cultiva a arte de agradar em outras rodas, além das da imperatriz e do marido.
Um episódio mostra até que ponto, já a essa época,
a. sucessão do trono preocupa Catarina. No começo de
1749, Isabel adoece gravemente. Pedro III acovarda-se.
Catarina, para encorajá-lo, apresenta-lhe o seguinte argumento: se morresse a imperatriz, nada mais havia a
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fazer do que saltar a janela do aposento onde estavam;
o regimento de Zakhar Tchemicheff, com o qual se poderia contar, guarnecia a cidade; finalmente, "vários
elementos da Guarda Imperial, cujos nomes acabava de
pronunciar, não me queriam abandonar". O príncipe
tranqüilizou-se e "retornou à sua rabeca e aos seus cães".
Torna-se claro que já não era, então, a favor do
príncipe herdeiro mie Catarina trabalhava. O príncipe
nada mais conseguia do que se fazer odiado por todo
o mundo, enquanto cada vez mais ganhava ela as simpatias gerais. Seu objetivo, subir ao trono russo em lugar do seu marido, surge nitidamente na correspondência secreta de Catarina com Sir Hanburv Williams, embaixador da In «Aterra e homern de confiança de Frederico II, em 1756—1757.
Vendo asravar-se os padecimentos de Isabel, os dois
missivistas discutem vivamente-a ouestão da sucessão à
coroa. Sondam-se os cúmplices: os irmãos Razoumovsky estão ao seu lado; os marechais Apraxine, Boutorline, TroubetzkoT são dignos de confiança: m^s é indispensável atrair também os adversários dos Razoumovskv — os irmãos Chouvaloff — e principalmente o favorito. Ivan Ivanovitch. Este estratagema teve êxito definitivo. Catarina, mais uma vez. faz o seu exame de
consciência diante de seu fiel arni^o Williams; os fins
que ela tem em vista são verdadeiramente elevados? O
que ela julga ser ouro puro não passará de moeda falsa e falsos ouropéis? Nada terá a recear a respeito das
inimizades ocultas mie lhe poderiam atingir a "vaidade
e a ambição?". . . Mas a forca de seu caráter acaba por
superar a indecisão; ela acredita na sua estrela, no triunfo, na glória crue a espera. E assim marchará para a
"vitória ou para a derrota".
Em resposta, Williams lhe escreve: "Nascestes para
a direção e para o poder". Ao mesmo tempo chama a
atenção de Catarina para o administrador do príncipe
regente, Nikita Panine, ccjmo eventual chanceler, e
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sobre o belo Stanislau Poniatovsky (que, graças aos bons
ofícios do mesmo amigo se tornou o seu favorito do
momento) como futuro rei da Polônia. O chanceler
Bestoujev, seguindo o caminho do sol que nascia, apresenta a Catarina o projeto do manifesto que a institui
co-regente de seu esposo.
Por outro lado, Ivan Chouvaloff inclina-se a favor
do projeto (que durante os últimos anos Isabel havia
feito seu) de transmitir a sucessão da coroa a Paulo
ainda criança, passando por cima do herdeiro. Que partido tomar? Fazer Pedro sair da Rússia sozinho ou os
dois, Pedro e Catarina? O próprio Panine, que se aproximara da princesa e lhe comunicara o projeto, opinava
pela regência de Catarina. Mas o projeto de Panine
não fazia o jogo da futura Imperatriz. Esta via mais
longe. Contava ela com o "partido francês" que não
podia aceitar as tendências prussianas de Pedro. Já em
1757, o ambaixador da França, L'Hôpital, escreve que,
embora Pedro chegasse a receber a coroa da Imperatriz, "o povo não o toleraria no trono e o derrubaria rapidamente". Ainda no tempo de Isabel um homem, herói do futuro golpe de Estado, belo homem brigão e debochado — - u m selvagem em comparação com seu antecessor Poniatovsky, fino e culto -— mas cheio de altas
relações e gozando de grande ascendência nas mesmas
esferas militares que haviam levado Isabel ao trono,
Greeorio Orloff, numa palavra, escoltado pelos irmãos,
oficiais da Guarda Imperial, entrou em cena. Ele não
tem plano determinado mas possui a firme resolução de
preservar a Imperatriz de aborrecimentos eventuais. No
dia da morte de Isabel, Breteuil dirá nas suas notas:
A Imperatriz (Catarina) acha-se em estado horrível.
Ela suporta com impaciência a maneira pela crual o Imperador a trata e a arrogância da Worontzoff (a favorita de Pedro 1. Pelo modo como as coisas passam, não
deixo de acreditar eme Catarina (cuja audácia e coragem
conheço muito bem) tente qualquer golpe cedo ou tarde.
Conheço seus amigos que, se nq momento parecem cal'
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mos, estão decididos, ao desencadear da luta, a tudo fazer por ela.
Assim Catarina prepara a sua ascenção ao trono.
Para este designio o seu "aprendizado" foi completo.
Quais, porém, eram as intenções que levava ao ocupar
o trono? Para responder a essa pergunta convém, após
ter mostrado a sua habilidade em manejar os homens,
dizer de sua arte de manejar os livros.
Conhecemos a fonte de suas leituras políticas. Elas
se tornaram mais sistemáticas, mais sérias, depois do
nascimento de Paulo. É precisamente a esse momento
que a leitura dos "Anais", de Tácito, faz, segundo sua
confissão, uma "revolução na sua cabeça". Nas Memórias, ela assim descreve essa mudança: "Pus-me a ver
tudo negro e a querer emprestar às coisas que se apresentavam aos meus olhos uma significação mais profunda e mais complexa".
À influência de Tácito acrescentam-se ainda
as impressões que lhe deixou a leitura de Voltaire.
Nestes dois autores, Catarina procurava lições de psicologia empírica; aprendeu a distinguir os motivos — ordinariamente pouco elevados r- das ações humanas. A
ironia de Voltaire e os sarcasmos de Tácito conduziramna à moral de La Rochefoucauld.
Entretanto, seria errôneo supor que ela, em face
das "idéias", assumisse aquela sua atitude cética a respeito dos homens. Estes lhe serviam de meios, de instrumentos — as idéias extraídas de suas leituras eram os
seus fins legítimos. Não é certo o que alguns historiadores afirmam, que seu liberalismo era feito de impostura e vaidade. Porque, e particularmente em toda a
sua juventude, nela havia algo de superior. A experiência da vida ensinou Catarina a duvidar do aforismo de
Bayle: "A soberania e a eqüidade são duas coisas distintas". Catarina, no entanto, começa com tentativas obstinadas para conciliar a política e a eqüidade, o que a
conduz, afinal, a este compromisso: é do interesse do
spberanp ser eqüitativo. A história guardpu-nps ajr

gumas notas, feitas por Catarina no tempo em que não
era mais do que grande duquesa. Elas visam princípios
que devem guiar um soberano: e nelas destaca-se a idéia
da vantagem de princípios elevados. O conceito da superioridade dos elevados princípios é submetido a minuciosa análise. O soberano deve praticar o bem e amar
a verdade; isto "p tprna agradável a Deus e aos homens". Deve velar pela glória de seu país: é sua glória
mesma. Deve contentar e enriquecer as pessoas de seu
círculo: onde encontra o segredo de sua força. A idéia
da verdade deve estar ligada á idéia do interesse. E' por
isso que os cortezãos se põem a dizer a verdade por adulação. "Se a verdade e a razão estão ao lado do soberado, este deve proclamar seus fins abertamente, e previamente anunciar as leis que pretende criar; neste caso,
os justos motivos de que dispõe triunfam aos olhos do
POVP".
Muitas vezes, Catarina, nas próprias notas feitas a
lápis, deixa prever as hipóteses em que a harmpnia dos
"princípios" elevados e dos "interesses" não seria de
todo realizada. Essas hipóteses inspiram precisamente os
motivos nos quais, mais tarde, a posteridade baseia PS
seus principais ataques à Catarina. "Contrariando, embora, o espirito da religião e a idéia da eqüidade, a escravidão não deverá ser abolida. Não será abolida porque tão brusca mudança seria um péssimo meio de
ganhar a simpatia dos grandes proprietários".
O segundp casp visa a Pplônia. Que é mais vantajpso para a Rússia: "um vizinhp poderoso, ou esse estadp de "feliz" anarquia em que se debate a Polônia
atualmente, p que nps dá ensejo de tomar atitudes de
senhores ? Aqui, a fim de que se " tire proveito" somos
forçados a cometer uma injustiça; mas seria estúpido
que disso não se obtivesse proveito algum".
Já nessas notas de juventude, está Catarina bem
certa desta verdade: a importância de seu papel pessoal.
A idéia característica desse século sobre a soberania do
sábio legislador está indissolúvelmeute ligada à idéia do
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ilimitado poder da monarquia russa e da sua missão pessoal: aliar esse poder aos "bons e sólidos princípios".
Com efeito, esta aliança não pode ser realizada senão
por um indivíduo "dotado naturalmente de qualidades
apropriadas para tal missão". Aqui então é necessário
procurar a justificação de suas aspirações, ao. apoderarse da coroa. Em 1758, no instante agudo do conflito
Isabel repreende a sua nora por ser muito "orgulhosa"
e por "acreditar-se mais inteligente do que as outras".
Realmente, o aprumo, se assim se pode dizer, de Catarina era sobretudo espetacular.
"Sou muito jovem para que me amem — escreveu
ela nas suas notas — mas devo ter o ar de que sou amada" — "E' necessário ser firme nas resoluções — escreve noutra opinião, — só os imbecis são indecisos".
Ela reconhece que tem um mérito: o de ter a firme vontade de atingir o seu fim. Essa segurança não exclui
nela a necessidade constante de pedir conselhos junto a
pessoas experientes e avisadas. Entretanto, Catarina recebia os conselhos pedidos, considerava as obj ecoes e a
última palavra era sua. E agia como bem lhe parecia.
Persuadira-se fortemente de que, sozinha, seria capaz de
escolher aquilo que poderia conferir à espécie humana
sabedoria, eqüidade e felicidade.
Tais eram as concepções de Catarina sobre os problemas do homem de Estado e sobre o papel eventual
do monarca, quando se preparava para ascender ao trono
e dar felicidade à Rússia. Catarina -^- a segunda, depois
de Pedro, o primeiro, mas, na sua obra pessoal primeira
e única.
O GRANDE GOLPE E OS PRIMEIROS PASSOS
Tantas vezes tem sido contada a história da deposição de Pedro III por sua esposa, que me abstenho de repeti-la neste esboço. Durante o século XVIII, na história
da Rússia Imperial, era pela qüinqüagésima vez que a
Guarda Imperial destronava um imperador. A. esse res-

peito, um diplomata estrangeiro assim declarava: "O trono da Rússia não é nem hereditário nem eletivo, mas
ocupativo". Catarina tinha tão pouco direito a esse trono
que dele afastou os dois ramos da descendência de Pedro
— p de Brunswick e o de Holstein-Gottorp.
E' verdade que havia o herdeiro legítimo descendente deste último ramo, evidentemente Paulo, ainda menor. O plano de Panine previa justamente seu reinado
sob a regência de Catarina. Isto, porém, não agradava a
Catarina e foi bem à maneira de seus desejos que os soldados a proclamaram' "àutocrata de todas as ríüssias".
Mas isto criava uma situação extremamente embaraçosa
e deixava Catarina sempre inquieta sobre a sorte de seu
-trono. Gregório Orloff havia lhe dito-urna vez com-a
sua rudeza habitual, que apenas um mês lhe bastaria
para tirá-la do trono com a mesma facilidade com que
nele a colocara.
Outras pessoas, no entanto, pretendiam e reclamavam recompensas. Catarina escreve ao seu amante, Póniatowsky: "O último dos soldados de minha Guarda
diz a si mesmo, ao ver-me: Eis aí a obra feita por minhas
mãos". Um oficial, cujas esperanças não foram satisfeitas na proporção do que lhe foi prometido, fala na
criação de "vim partido de oposição para conduzir "Ivanouchká" ao trono (Ivan VI: Antonovitch, detido na fortaleza de Schlusselburgo).
0.embaixador inglês, Buckingham, relatava ao seu
governo: "Pessoas de todas as classes estão, descontentes com ps favores que choveram sobre a família Orioff
e ousam exprimir a sua desaprovação em termos tão
livres que nunca se ouviram neste país". O próprio Gregório Orloff, também descontente, "pedia demissão"'.
-Um ano mais tarde, ele disputaria-a mão de Catarina,
se bem que outros oficiais, "irritados com a arrogância"
dos Orloff conspirassem para massacrá-los no próprio
local onde se reaLzaria o casamento. Panine mesmo redigia um projeto qvie visava a subordinação da. "autp-
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cracía" da Imperatriz a uma nova instituição, chamada
"Conselho Imperial", investida de todas as prerrogativas da coroa.
Diante de todos esses perigos, Catarina recorreu à
sua antiga tática — agradar a todos. Ela escreve a Poniatowsky: "Querem fazer-me coisas divertidas. Se eu
cedo, serei adorada, se não — não sei verdadeiramente o
que poderá acontecer". E' necessário então, acomodar as
coisas de maneira que seja "adorada" sem "nada acontecer". E' preciso tudo prometer, mas, tanto quanto possível, não cumprir tais promessas.
Catarina inicia-se no caminho das promessas com
seu manifesto de 7 de julho de 1762, anunciando ao povo
sua ascençao ao trono. Justifica-se acusando as laitas
cometidas por Pedro contra a fé ortodoxa e contra "to,dos os legados" de Pedro o Grande: contra as leis, as
finanças, a Guarda, etc. Ela fazia derivar o seu poder
não somente do "avô bem amado", Pedro, mas também
do "auxílio de Deus que a tinha salvo do perigo mortal" e do daqueles "fiéis súditos eleitos pelo povo". Ela
expressava a seus "eleitores" o seu "voto sincero de lhes
provar sobre fatos até que ponto queria ela ser digna da
afeição do povo". Declarava que "o poder absoluto encerra conseqüências desastrosas quando destituído das
boas qualidades do soberano". Fazia a. promessa solene
de "limitar o arbitrário por novas instituições" (alusão
evidente ao projeto Panine). Esse manifesto, em seguida, foi posto fora de circulação.
A boa estrela de Catarina livrou-a de um grande
perigo que dois imperadores vivos personificavam: o
neto e o bisneto de Pedro o Grande. E' verdade que tal
acontecimento não se opera sem graves danos à sua reputação.
Quando, alguns dias após o golpe de Estado, Alexis
Orloff, irmão do favorito, assassina Pedro III no local de
sua reclusão provisória, ninguém deixou de acreditar

que semelhante ato não fosse executado por ordem de
Catarina.
Dois anos mais tarde, o assassínio de Ivan Antonovitch foi provocado por ocasião de louca tentativa de
libertação para fazê-lo subir ao trono.
Soube-se depois que essa eventualidade foi prevista
por Catarina, que, por precaução, tinha dado ordens para
matar o prisioneiro. Em face de todo o mundo, ps assassinos não foram levados à justiça. Ao contrário, Catarina encarrega Panine de "assegurar nossos favores a
esses fiéis oficiais".
Estar em segurança entre os seus amigos e seus
cúmplices não foi, por outro lado, coisa fácil. Desde os
primeiros dias, uma chuva de favores cobriu os participantes diretos do golpe de Estado. Uma lista geral de
recompensas aparece um mês mais tarde: 520.000 rublos, 18.000 servos foram distribuídos entre as quatro categorias dos "eleitos do povo" — esse mesmo povo de
onde saiam os servos. Vimos que faltava ainda muito
para que todos ficassem satisfeitos.
Catarina soube tão bem desembaraçar-se dos propósitos "matrimoniais" de Gregório Orloff como do projeto "constitucional" de Panine, copiado do modelo sueco. Ela fez com que se levantasse a oposição geral dos
altos dignatários do país contra o primeiro dos projetos e
rasgou o segundo que havia já assinado. E' assim que
lhe couvinha colear entre tais perigos e tais circunstâncias (o que ocorreu também antes do golpe do Estado).
Catarina confiava sobretudo no seu poderoso aliado
— Sua Majestade a Sorte. Quando essa "sorte" se fazia por muito esperar, Catarina punha em jogo o choque do amor-próprio dos seus partidários e lançava uns
contra outros.
Deste modo, chega a dirigir os acontecimentos, seguindo o plano que ela mesma antes traçava,
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AS BASES DA POLÍTICA EXTERNA E INTERNA
E' fora de dúvida que, ao subir ao trono, Catarina
csltrya verfeitfcniçnie a par do que prc fundia fazer. Sabemos como soube ela, definir os princípios gerais de sua
futura administração. E' evidente que não foram as
idéias emprestadas de "filósofos" estrangeiros ou escritores poli ticos, que lhe serviram de guia à sua ação inicial. Mas suas realizações eram sobretudo determinadas pelo estado de fadiga e anarquia em que se encontrava o país ao chegar o fim da guerra dos Sete anos. A
Rússia não defendera nenhum interesse nacional na ré-:
ferida guerra. Eis os termos com que descrevia Catariiiá'o estado de prostração que encontrou na Rússia: "A
penosa guerra contra a Prússia terminou por um tratado de paz que não apresenta nenhuma vantagem para
o país, exceto a tranqüilidade. Em 28 de junho de 1762
(o dia do golpe do E tado) a grosso Ho Exército encontrava-se no estrangeiro sem ter recebido o seu soldo atrasado havia oiío meses. A esquadra estava esgotada, e o
exército em desordem. As fortalezas caiam em ruínas. O
orçamento acusava 17.000.000 de dívidas; o Tesouro achava-se ern completo descrédito. Não havia ninguém em
todo o Império que estivesse a par das contribuições devidas ao Tesouro ou, pelo menos, pudesse cobrar os impostos. O orçamento do Estado não estava fixado 1 com
exatidão. Quase todos os ramos do comércio estavam
monopolizados por particulares. 200.000 camponeses que
pertenciam às usinas extrativas e aos mosteiros agitavamse em revolta aberta. Em várias localidades recusavam
obedecer e pagar as rendas aos senhores. A justiça
vend^a-se a quem melhor pagasse. Torturas cruéis e punições por nonadas, como se fossem grandes crimes, irritavam os espíritos. Por toda a parte, o povo se queixava
de corrução, de concussões, de toda sorte de abusos e
injustiças".
Esse quadro fiel, esboçado a traços largos, apresentava problemas formidáveis, quase insolúveis, diante do
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legislador-admiüistrador tal como Catarina o concebia.
Cumpre reconhecer lhe este mérito: ela não quis fugir
«léles. Desde os primeiros anos de seu reinado, fixa os
princíp ; os e os processos de sua solução.
Catarina tem por linha de conduta tornar efetiva a
independência da política exterior, que doravante deveria inspirar-se unicamente no interesse de ordem nacional. Este princípio, em nossos dias, poderia ser qualificado como um truismo mas, naqueles tempos, estava
longe de ser uma verdade indiscutível.
O diplomata austríaco, Conde Merci d'Argenteau,
acabava de afirmar na sua conversação com o mandatário francês. M. Béranger, (a 3 de julho def 1762) que "as
Cortes de Rourbons e da Áustria são fei ai nqra reinar
sobre a Europa ao passo que outras dinastias podem
contentar-se com um papel secundário". Com esse espírito, ele comentava com indignação, como r um ^olpe
sem precedente, o "sofisma político" que levaA a a Rússia
a não ter necessidade de alianças com potências estrangeiras. As derlfirações dos diplomatas russos, como Kaiserling e Panine, ressoavam aos seus ouvidos corno a
maior das heresias, ao afirmarem que a questão de saber a quem pertencia
o comércio da índ ; a, aos franceses
p
on aos in01ê= «; ou a cuiem fipalmentp «--aheria a Síi-^a,
deixavam á Rússia por completo, indiferente. Prodigalizar assim o dinheiro e o sangue russos por semelhantes causas significava um sacrifício inútil como também
um apoio favorável às potências mie, mais tarde, não trepidar^m em.atomr a própria Rússia.
Finalmente. Merci d'Argenteau chega à conclusão de
que Catarina n?o tem "o necessário discernimento para
os negócios de Estado". O hilgamento do mandatário de
Frederico II, conde de Solms, era mais perspicaz. Ele
compreendia mie a "Rússia comecnva a estimar o seu
próprio valor". Catarina frizava: "Com o tempo, o mundo verá que não nos arrastamos à cauda de ninguém".
Veremos a se.rmír como esse princípio fundamental será
aplicado na prática.
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No domínio dá política interna, nada tinha a inventar. Em matéria de legislação russa e administração
dos negócios de Estado, os conhecimentos de Catarina
eram fracos. Mesmo para as questões mais simples, Catarina designava comissões para estudo prévio. Quando não estava de posse de dados concretos, seus despachos pecavam muitas vezes pela ingenuidade, principalmente nos primeiros tempos. Observa-se, contudo, que,
através de todas as suas atrapalhações, ela seguia sempre um fio condutor.
Com efeito, ela se apressa notadamente em suprimir
os monopólios particulares (alfândegas, tabaco, etc.) e
devolver ao "comércio livre" o alcatrão, o pano grosso,
a sarapiíheira, etc., como também o comércio de trigo.
Três semanas após a sua coroação, lança um manifesto,
contra a corrução — este vício inveterado do antigo aparelho da Justiça. Tenta acalmar as agitações operárias,
proibindo aos fabricantes a exploração da mão de obra
camponesa recrutada entre os servos das aldeias, impondo-lhes que se contentem com "operários livres pagos
com salários previamente combinados". Como essa medida, porém, não fez mais que provocar outras agitações, ela pa^sa rapidamente à tática das renressões e reserva a reforma projetada para tempos mais propícios.
Torna-se curioso observar sua atitude referente ao assunto de dois "ucasses" de Pedro III, que, segundo os
acólitos deste, teriam lhe dado algumas simpatias; era,
em primeiro lugar, o ucasse que libertava a nobreza do
serviço militar obrigatório e, em seguida, o que decretava a secularização dos domínios de conventos e congregações em geral. Os nobres aguardavam a confirmação
do primeiro dos ucasses. Como não queria fazê-lo, Catarina designa uma comissão para rever o referido ucasse. O clero esperava também uma ampla revogação do
segundo ucasse, por ser dirigido contra a Igreja Ortodoxa. Catarina, que alvorava como lema a defesa da
fé ortodoxa, revoga o ucasse, mas, logo depois, convoca
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uma nova comissão que conclui, por rim, pela confirmação da lei que confiscava os bens clericais. Para justificar-se, Catarina apela "para Deus, que a investiu de autoridade de ditar leis e delas fazer o melhor uso",
O descontentamento dos grupos influentes não atemorizava Catarina, quando se tratava da aplicação prática de suas idéias. A política interna de Catarina foi,
indubitavelmente, animada do desejo de "justificar a
escplha do povo". Precisamente nos primeiros anos de
seu reinado, é que se considera injusto acusá-la de hipócrita, como o querem fazer crer alguns historiadores. Mas o verdadeiro critério decisivo de suas verdadeiras intenções é nos revelado pela sua convocação de
Representantes do povo a fim de elaborar um novo Código, e pelo famoso "Nakaze" I (Instrução) que ela havia redigido para orientá-los.
O "NAKAZE" E A "GRANDE COMISSÃO"
A situação do Império na época da ascenção de Catarina mostra que o mal principal que atingia o povo
vinha do completo domínio do arbítrio. Não se trata
aqui do poder aüsoluto do "autocrata", isto é, vindo do
alio (este poder não admite a divisão das funções legislativas e administrativas e, por conseqüência, exclui toda
noção estrita da Lei. Nunca até os nossos dias a Rússia
alcançou essa divisão de poderes. Os bolchevistas hoje
elevauos a poder, são tidos como verdadeiros sucessores da antiga autocracia). Trata-se do regime do arbítrio partindo1 de baixo: o forte tendo o fraco ao seu domínio e capricho; e isto se passava em todo o país. Tal
fato estava estreitamente ligado à ausência de todo Código de leis criminais ou civis (ainda que reduzidas à
sua mais simples expressão) e portanto à ausência de
qualquer freio por parte dos servidores da Justiça. O
único Código em vigor nos tempos de Catarina era o
velho "Oulogénie", estatuto redigido pela Assembléia
dos Estados provinciais (o "Zeinski Sobor") sob o tzar
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Alexis Mikhailovitch, em 1649. Entretanto, sem falar
nas suas deficiências, esse Estatuto não correspondia
mais às necessidades da sociedade contemporânea e se
adiava contrariado por numerosas disposições posteriores. Muitas vezes, esias disposições comrauiziaiii-se. ueralmeníe ficavam ignoradas por todos, exceto aqueles
que, mau grado a sua ignorância absoluta das leis, eram
especialistas em demandas.
As desastrosas conseqüências da falta de uma Lei
acessível a todos faziam-se sentir já no tempo de Pedro
o Grande que, por três vezes e sempre som êxito, lia via
criado comissões no objetivo de elaüorar uma nova codificação.
A idéia de uma comissão encarregada de redigir o
novo Código, e até mesmo a composição eventual desta
comissão, já então existia. Era evidente a necessidade
de realizar a tarefa começada por Pedro o Grande e não
concluída por Isabel. Entretanto, Catarina fazia sentir
vivamente o desejo de impor julgamento pessoal a respeito da conclusão do aludido trabalho. Persuadira-se
firmemente de que a nova legislação deveria ser baseada
sob novos princípios que na Rússia somente ela conhecia, graças a leitura dos filósofos estrangeiros. Acreditava que esses princípios eram tão perfeitos, pela sua natureza mesma, que seriam o bastante para servir como
base às leis destinadas a "criar a felicidade de cada um
e de todos". Esta profissão de fé não se inspirava na hipocrisia nem no desejo de conquistar renome na Europa. Catarina convencera-se sinceramente de que chegaria, "pela ajuda das leis, a fazer seu povo feliz e contente na medida em que a felicidade e o contentamento
fossem possíveis aqui". Sem a sua profunda fé não se
teria arriscado a escrever no fim do "Nekaze" esta perigosa tirada: "Que Deus nos guarde de que, após a
conclusão deste Código, haja outro povo mais justo e con(*)

O autor foi Ministro do Exterior na primeira fase revolucionária da
Rússia, logo após a queda de Nicolau II. Cora a vitória de Leiline
tornou-se • íuitfllgd do regime socialista soviético. (Nota do 'ítüdutof).
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serrüenírmente mais feliz do rme e^te. Do contrário, o
fim das nossas leis não seria atingido: snna uma desgraça e eu não deseiaria continuar a viver".
Havia com certeza uma ponta de reclame em tudo
isto: não prn em vão crue VoltaVe exaltam a sua "Cateau"' e indicava a sua legislação como "mais elevada
que a dos Solons e Licurgos".
As idéias centrais da nova legislação foram expostas por Catarina no seu mencionado "Nakaze" — instrução aos futuros deputados da futura comissão, destinado
a servir como norma na redação do Código.
Em suas notas sobre os primeiros anos de seu .rei-,
nado, é a me.srna Catarina oue nos conta as o ri cem <k>
"Nakaze": "Antes de tudo, pus-me imediatamente a ler,
e, ern seguida, a escrever o "Nakaze" para servir a comissão. Lia e escrevia durante dois anos (1762-1764)
sem dar, durante ano e meio. uma palavra a ninsuém a.
respeito, confiando .unicamente no. meu entendimento e
no. meu coração; estimulava-me o desejo fervoroso do
bem, da honra e da felicidade do Império a fim de inspirar os seus habitantes à prática do possível.... Bem sucedida a rnen ^pr na minha tarefa, comecei a mostra-a,
em partes a diferentes pessoas — a cada uma segundo
as -sua" p.T\t:dõe<5 e. entre outras, ao Prinrine QrW-f. e .ao
Conde Nikita Panine. Este último me disse: "Isto .são
ax'omns capazes de derrubar muralhas". O Príncipe Orloff achou meu trabalho "inestimável". Depois, o "Nakaze" sofreu modificações por parte de "algumas pessoas de divergentes pontos de vista" a auem Catarina
apresentou o projeto: "Eles riscaram a maior parte do
que havia eu escrito".
No princípio de fevereiro de 1767, Catarina escreveu a d'Alembert: "O mie vos tenho f atado- várias vezes, como objeto de minhas preocupações, não se parece mais com o crue tinha intenção de vos enviar. Destrui, rasguei e queimei uma grande parte do trabalho é
sabe Deus o que sucederá com o resto".
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Parece que cortes continuaram sem mais cerimônia; e que ficou do "Nakaze" ao surgir, afinal?
Das 525 cláusulas da Instrução, 250 representavam
a tradução de "Espírito das Le;s" de Montescrnieu. Uma
centena dessas cláusulas foram tiradas livremente
do famoso criminalista italiano Beccaria, então recentemente conhecido: "Dei delitti e delle pene" (1764), lido
naturalmente numa tradução francesa. Igualmente encontram-se passafpris extraídas de Helvetins. Catarina
não oculta esses plágios, ao contrário, exapera-os na sua
carta a Frederico H: "Vossa Majestade não encontrará
ai, nada dp novo, nada nue r\Sn «eia sabido. Vo^á rrne
me conduzi como a gralha da fábula, que se enfeitou com
as penas de •navão. Frn suma, meu trabalho rednz-se
apenas a dividir PS matérias por artigos e, em sesuidr», a
escrever, aoni e ali, uma linha, uma palavra. Se se fosse
reunir o ane ten^n si feito, penso mie se poderia fazê-lo
em duas, três páginas no máximo".
É verdade que e<=sas intervenções de Catarina não
são nada infênuns. Montesrniieu, partidário da monarrrmn. era adversário do absolutismo. Catarina, no seu
"Nak^e" rp"^nhece a forma do poder absoluto como
o melhor. Elimina do texto de Berraria tudo oue faz
do autor um fervoroso adepto de Rousseau, oue Catarina não estimava. Assim é que suprime os atannes de
Berraria contra os abusos do poder da "minoria", como
também a fórmula <^ue "oferece o maior bem-estar a
maior número de cidadãos", e suas acusações contra a
"transformação dos seres humanos em bestas de carf?a". etc. Por outro lado. foram igualmente excluídos
do "Nakaze" aljmmas idéias autênticas de Catarina oue
restringiram o poder do senhor sobre a pessoa do servo,
e davam a este o direito de possuir os seus bens, assim
como as do estabelecimento de tribunais rurais eletivos, etc.
Todas essas idéias vinham contrariar os interesses
da nobreza. Apesar do grande mimero de supressões, o
"Nakaze" era então considerado como urna obra de tal
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modo "subversiva", que foi interditada na França. Catarina não proclamava nela as idéias da igualdade de
todos os cidadãos perante a lei, a abolição da pena de
morte das torturas, a limitação das ordens de prisão, a
impunidade das palavras e intenções não seguidas de
execução, a tolerância religiosa e mesmo certa restrição do domínio dos senhores sobre os servos! Cumpre
dizer que na própria Rússia as cópias do Nakaze não
foram postas à disposição de todos, eram guardadas em
segredo nas chancelarias.
A tarefa da convocação dos deputados, prevista
pelo Nakaze, complicou-se cada vez mais. Pelos
rascunhos dos manuscritos de Catarina vê-se que ainda aqui, do mesmo modo, Catarina queria tomar parte
ativa na elaboração da Lei eletiva e da realização mesma das eleições. Após ter começado com uma ignorância quase total da realidade russa, consegue ela rodearse de colaboradores lúcidos, destacando-se I. Bibikoff e
o Príncipe Viazemsky. No curso de seus trabalhos, ela
percebe rapidamente todos os pormenores, sem todavia
perder de vista as suas diretrizes. Por isso pôde ela
introduzir algumas idéias avançadas nos projetos de
seus colaboradores. Fez com que prevalecesse o princípio das eleições municipais sem diferença de classes
obtendo a participação dos camponeses (exceto os servos pertencentes aos senhores) na representação nacional, ao mesmo tempo que toma medidas contra a interferência da administração nas eleições, etc.
De uma maneira geral, o sistema eletivo adotado pelos deputados era muito mais largamente concebido, e
as eleições melhor organizadas que nas tentativas precedentes de convocação dos deputados, feitas pelas comissões do Estatuto.
Preo'cupava-se Catarina (e nisso teve êxito) em fazer aceitar a idéia de que a representação nacional não
era jamais gratuita ou graciosa mas era tão nobre privilégio quanto um dever social. Com esse fim investia os
deputados de uma espécie de imunidade. Em todo o
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caso, não houve nenhuma Assembléia de representantes
nacionais que fosse concebida com tamanha amplitude
até a instituição da "Duma" em 1908. O sistema de
eleições da Duma apresenta muitas semelhanças com o
de Catarina. Convém notar que as funções da Comissão que se convocava eram então mal determinadas, o
que tornava sempre possível ver as intenções de Catarina em conservar até o fim toda a iniciativa em suas
mãos. A idéia de dotar a comissão de direitos legislativos era-lhe absolutamente estranha. Ao convocar a
comissão, Catarina tem ainda em mira um objeilvo pessoal: o de estudar mais de perto e mais atentamente a
verdadeira situação dos serviços públicos na Rússia.
Para chegar a esse fim» os deputados tinham de
trazer consigo os "INaka/es" (os cadernos) de seus
eleitores onae deveriam figurar as "reclamações" (.os
textos diziam: "as queixas") das populações, sem esquecer a critica das autoridades locais.
Era evidente que a imperatriz não podia de prontc
vencer a passividade e o abstencionismo dos eleitores.
Apenas quarta parte dos gentis-homens participava das
eleições. Por outro lado, Catarina se via obrigada a
autorizar as abstenções nas localidades onde a nobreza
, era pouco numerosa.
Eram eleitos sobretudo os cidadãos que ocupavam
postos militares ou civis e candidatos a funcionários, de
preferência aos do local. A atitude da população urbana,
mais densa que a dos gentis-homens, era tami>em muito
ativa e ocorriam muitas vezes distúrbios antes das eleições, notadamente entre os diferentes grupos sociais da
Ucrânia. Não obstante estarem declaradamente acima
de qualquer casta, as eleições abrangiam particularmente os comerciantes e industriais (85 por cento).
Essa categoria social era, decerto, ainda fraca na Rús.sia e mais de 200 cidades não participaram das eleições
porque pareciam mais aldeias que cidades.
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O interesse pelas eleições no país crescia à medida
que se acentuava o desejo de reforma das leis e o desdobramento do jogo administrativo e fiscal do Estado.
Sob esse ponto de vista, elas não despertavam interesse
nas províncias privilegiadas que se obstinavam em conservar' as instituições "tradicionais", como, por exemplo, a "cavalaria" da Livônia e a classe dirigente dos
Cossacos da Pequena Rússia, dos quais se obtinha a
custo a sua representação.
A classe camponesa, que sofria o peso maior do arbítrio e da violência, colocava-se em pólo extremo. Esta
massa não demonstrava naturalmente o menor interesse pela nova legislação ideal. Em compensação,
aplaudia calorosamente a feliz ocasião que entreviu
para depor aos pés do trono seus votos e as suas queixas contra as violências e os abusos. Era necessário
ampliar os quadros destinados aos deputados camponeses e incorporar à massa rural, que dependia diretamente do Estado, a categoria de camponeses que
acabava de retirar-se do clero (os "econômicos") e
mesmo aqueles que estavam sob a jurisdição da Corte e
incorporados às usinas.
As sessões da Comissão do Código foram abertas
em grande pompa, com discursos solenes, a 30 de julho
de 1767, na antiga capital da Rússia, Moscou. De 18
de fevereiro a 18 de dezembro de 1768, uma sessão teve
lugar em São Petersburgo. Nesta data, em virtude da
guerra da Turquia e da partida para o front de 91 delegados, a Assembléia Geral da Comissão foi dissolvida,
"até p dia em que os deputados serão chamados". Entrementes, as comissões privadas continuavam a funcionar. Mais adiante falaremos do sentido político da
referida solução.
Com algumas modificações à parte, houve ao todo
56.4. votantes, compreendendo aí 28 delegados designados pelas autoridades do governo. Esse número repartia-se por grupos sociais; 161 (30%) enviados pela
208 (39%) pelas municipalidades, 34 (segun-
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Dada a débil competência da Comissão, não havia nela
interesse em ganhar maioria. Entretanto, na segunda reunião, no instante em que as deliberações feriram
as questões essenciais e quando se procedia ao escrutínio, o espírito de cada grupo se fez sentir rapidamente.
Os deputados citadinos aproximaram-se dos delegados
camponeses para combaterem os intelectuais que representavam os interesses da nobreza e os de Catarina.
E mesmo, em votações que desejavam ganhar, os
nobres foram postos em minoria, p que poderia ter
causado a dissolução da Assembléia Geral.
O sistema de discussão, tal como foi instituído por
Catarina, tirava qualquer valor às deliberações da Assembléia Geral. O método de trabalho oferecia, a princípio, uma impressão de inatividade. A sessão em São
Petersburgo foi mais bem conduzida, graças a Catarina
que, nos intervalos, dava novas instruções "para tornar a Comissão mais útil", enquanto estabelecia a ordem das deliberações e do escrutínio.
Nessa época, precisamente, foi que a Comissão
apresentou à Assembléia geral um projeto sobre os direitos dos nobres. Agora era possível começar o trabalho. E foi, entretanto, esse projeto que suscitou um
verdadeiro conflito entre os interesses de casta. Catarina compreendeu até que ponto suas tendências liberais contrariavam os interesses da classe dirigente, que
ela devia sustentar oficialmente. Outras classes, por
outro lado, interpretavam o princípio da igualdade de
maneira pela qual todos pudessem possuir servos. Catarina adquiriu também a certeza de que suas intenções filantrópicas (inspiradas em Beccaria) sobre a reforma do processo judicial encontrariam uma resistência poderosa. Os delegados provinciais tomavam a defesa das torturas e dos suplícios. Os deputados da capital, mais t esclarecidos, abstinham-se de falar.
Os representantes do povo, como se vê, não tinham
o menor desejo de seguir o caminho que Catarina lhes
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indicava. Não somente os trabalhos da Comissão, mas
também a leitura dos "Nakazes" locais lhe deixaram
ensinamentos. E vê, nitidamente, o abismo que separa
os sonhos sobre a "felicidade de cada um e de todos"
da realidade das coisas na Rússia.
Desta forma, ela asculta os mais imediatos e os
mais urgentes desejos do povo russo, totalmente desprovido de qualquer verniz da mais superficial cultura
— privilégio das camadas dominantes da sociedade. A
vida continuava aqui como no século XVII. Os "nakazes" refletiam a luta dos diferentes grupos sociais, a
caça aos privilégios. Entretanto, todos denunciavam o
"mal principal" de que sofria ã Rússia. Que â justiça
e a administração não fossem tão grandemente distanciadas do povo mas ficassem ao alcance de todos. Que
as contestações territoriais fossem resolvidas no próprio local e onde sé apresentassem. Que se introduzisse
uma justiça verbal, mesmo que se tratasse das miúdas
questões rurais. Que fosse exercida, em cada lugar,
uma regulamentação criminal imediata. Dar enfim às
populações a possibilidade de receber cuidados médicos,
instruir-se, ter crédito, etc., em suas próprias terras.
Ante esse clamor do pais, as tarefas abstratas da Legislação destròem-se por si mesmas: às necessidades reais
do povo marcham em primeiro plano.
O resultado das experiências adquiridas fez com
que Catarina elaborasse o projeto das próximas reformas. Mas, ao mesmo tempo, deixou de interessar-se
pela grande Comissão. Entende agora que não pode
servir-se dela como de um dócil instrumento.
Catarina conseguiu o que queria: conheceu a realidade. Nas suas Memórias, escreve com toda a sinceridade: "A Comisão elabòrádora do Código esclareceume e transmitiu-me informes sobre todo o Império ao
qual temos de servir e proteger". Ela queria "servir"
com a nobreza e desejava "proteger" toda a população.
Entretanto, com todo o otimismo de seu tempo,^ ela resolve a contradição, afirmando que, pelo menos, "o povo
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aprendera a conhecer a • vontade "do legislador e "com
ela conformar-se". Tratava-se arrui da sua própria vontade, 1à qual a Comissão se submetia como um simples
órgão .
O nanei da Comissão havia terminado. Dai em
diante, de -acordo com seus hábitos, Catarina prossegue
sozinha a sua rrajpfAria. Era mais fácil caminhar sem
a colaboração dos deputados.
Alguns historiadores esclarecidos procuram explicar
o fracasso da Comissão por diversas causas: a complexidade e a dificuldade de seus prónrios obietivos. o antagonismo entre as idéins e a realidade, a divergência dos
interesses, a desigualdade do nível intelectual dos deputados, a intervenção de Catarina, etc. Denois do crue
ficou exr>osto, norém, a naíavra "fracasso" toma uma
significação r°ln1iva. Está visto oue a Comissão não
realizara a "felicidade de cada um e de todos" — o
que não estava ao seu alcance. Mas desempenhara um
notável panei, que não somente influiu sobre a legislação posterior de Catarina como também transmitiu aos
russos a consciência de seus direitos, desenvolvendo o
senso político das camadas superiores da sociedade
culta.
Catarina encontra no seio da Comissão a ajuda da
primeira geração da mocidade intelectual russa^ saída
das escolas instituídas por Isabel. A geração aue segue e cresce nos anos de liberalismo de Catarina lançou o seu olhar para mais longe e sondou os mais vastos horizontes.
A POLÍTICA EXTERIOR DE 1768 A 1774
Sob o ponto de vista tanto formal como material, a
reforma legislativa dó Catarina foi interrompida pelas
suas primeiras guerras. Tinha ela a intenção de limitar
a sua política exterior à idéia da paz e aos interesses
nacionais russos. E foram justamente esses interesses
que a conduziram a novos e inevitáveis conflitos.
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Como na política interna, Catarina não queria
dirigir sozinha a política exterior. Aproxima-se de Panine de quem admira o sangue frio e o espírito lúcido.
Mas não o faz seu chanceler. Durante os doze anos de
sua influência (até a sua morte), Panine não passou de
primeiro membro do Colégio estrangeiro. Em face da
sabia prudência de Panine, oficiais da Guarda, como os
irmãos Orloff e Zakhar Tchernicheff, eram uni contrapeso que convinha melhor à "sua cabeça quente", pronta a enfrentar o perigo. Nos momentos decisivos, cessará seu "kurz-galop" (curto-galope) dócil entre Panine e Gregório Orloff e, depois da morte destes, "cortará sozinha o nó górdio", segundo a sua expressão.
O programa de sua política exterior, como de sua
política interna, longe de ser criação sua, era ditado
pela tradição histórica. Baseava-se na vizinhança do
Império com três Estados que, em épocas diferentes,
foram adversários da Rússia, a leste da Europa: a Suécia, a Polônia e a Turquia. Quis a "boa sorte" de Catarina que o seu reinado coincidisse com o declínio do
poderio e da glória daqueles países. Na Suécia e na Polônia, a Rússia não faria outra coisa mais do que entreter a fraqueza dos dois Estados e neles impedir qualquer reflorescimento do prestígio monárquico.
A Rússia não alimentava nenhum projeto de anexação com respeito à Suécia. Contentava-se com as conquistas das regiões do Báltico feitas por Pedro o Grande. Mas, nas terras polacas havia grande número de
russos (russas-brancos sobretudo). Além disto, durante todo o tempo em que perdurou a unificação da
Rússia, com Moscou como centro, a linha-fronteira da
Polônia se modificara. Com relação à Polônia, Catarina não fez mais do que continuar a tradição dos séculos XV a XVII, instaurada por Ivan III e Ivan IV.
A tarefa mais árdua seria a ouestão da Turquia
que afastava populosas regiões da Rússia de vastas estepes desertas. O problema da vitória sobre a Turquia
estava intimamente ligado ao da colonização das estepes
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russas. Catarina, no princípio de seu reinado, convida
os russos exilados nos países vizinhos por crimes contra o fisco e por perseguições religiosas, e também aos
estrangeiros, a, colonizar as referidas regiões. Sob o seu
reinado, a linha de defesa russa contra as incursões tártaras, graças a essa colonização, desloca-se da fronteira
sul das antigas províncias de Kharkoff e Poltava (a
chamada "linha da Ucraina") para os limites que separavam as antigas províncias de Ekaterinoslav e Taurida (denominada "linha do Dnieper"). Mais longe, ao
sul, estendiam-se os campos dos tártaros de Nogay, denominados súditos do khan da Criméía — submisso,
por sua vez, ao menos nominalmente, ao sultão da Turquia. Catarina considerava a colonização das terras
russas do sul corno o meio de aproximar-se de seu "dote",
isto é do mar Negro. Tais aspirações teriam forçosamente de provocar um conflito com a Turquia.
A sorte de Catarina quis ainda que, pelos menos nos
primeiros anos de seu reinado, não encontrasse uma resistência enérgica por parte das grandes potências européias. A Inglaterra —• a esta época em boas relações
com a Rússia — estava absorvida nas suas primeiras
lutas parlamentares. A França de Luiz XV (a não ser
os surdos manejos para contrabalançar os planos da
Rússia contra a Suécia e a Turquia) não exercia uma
ação política mais viva no exterior. A Áustria, a Prússia, extenuadas pela Guerra dos Sete anos, receavam
mais do que tudo o rompimento de uma nova guerra
européia. O mais vigoroso e inteligente dos soberanos
da Europa, Frederico II, com a sua coleante política, incitava outros a toda espécie de conflitos, contanto que
ficasse ele próprio na sombra, sem perder contudo
excelentes ocasiões de anexar territórios por meio de
"uma honesta corretagem".
Substituindo no trono ao prussófilo ardente, Pedro
III, admirador frenético de Frederico, Catarina tinha
que protestar contra o culto que o seu antecessor havia
votado aos prussianos. Apressa-se em retirar as suas
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tropas e a propor a Áustria e à Prússia a sua mediação
no conflito. As partes beligerantes não a aceitam.
Mas, após curta hesitação, Catarina recusa-se a seguir a política autrófila do ex-chanceler de Isabel, Bestoujeff (embora permitisse o seu regresso do exílio).
Em 1764, sob a influência de Panine, ela acabou por
concluir uma aliança com Frederico (em 1769 esta
aliança foi prolongada até 1772). Segundo Panine, era
necessário unificar os Estados protestantes do Norte da
Europa em oposição aos Estados católicos do Sul. A
Polônia devia estar compreendida dentro do "sistema
Norte" para, após ser fortificada, tornar.se aliada da
Rússia contra a Turquia, — o adversário mais perigoso
na opinião de Panine.
Esse plano fracassara, graças à resistência de Frederico que não tinha desejos de fazer uma Polônia mais
forte. Ele achava mais vantajoso para seus interesses
deixar a Turquia no papel de adversário potencial da
Rússia, cuja expansão o enchia de crescentes apreensões. Era 1,731, época em que ainda era apenas príncipe
herdeiro, Frederico, num tratado especial, expunha a
necessidade para a Prússia de "aproximar e ligar os
pedaços cortados" do território prussiano, pela anexacão da Prússia polaca: a questão do "corredor", como
se vê, não se discute somente nos dias atuais. Nas suas
Memórias, Frederico II relata a sua missão, de uma maneira muito favorável. Ele tudo previu, tudo combinou
e obrigou todo o mundo a servir aos seus interesses.
Sua correspondência, porém, demonstra que os negócios não tieram o êxito fácil que as suas Memórias
fazem acreditar. A publicação dos documentos diplomáticos na "Coleção da Sociedade Russa de História"
destruiu definitivamente a lenda de uma Catarina seguindo a reboque de Frederico. E' singular que para
afirmar que era toda sua a iniciativa, tenha ele reivindicado para si unicamente a inteira responsabilidade do
"maior crime do século XVIII" — a partilha da Polônia
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A própria Catarina não se envaidece disso. Mas
em compensação alguns historiadores russos (como
Tchéchouline) querem imputar-lhe toda a iniciativa e a
responsabilidade maior. Em realidade, as coisas não se
passaram de maneira tão simples; e Frederico, na sua
resposta a Voltaire, que reconhece na partilha da Polônia um dos golpes de seu "gênio", escreve modestamente: "Não há aqui nenhum plano antecipadamente
preparado, nem tática longamente elaborada: isto não
foi mais que um recurso de momento para evitar a
guerra geral -- não havia outro". Esta explicação é,
com efeito, por demais "modesta".
Para Catarina e para Panine, a questão polaca não
estava ligada, de forma alguma, à da partilha. Era
muito mais vantajoso para a Rússia conservar a sua
influência sobre a Polônia "integral" do que reparti-la
entre seus vizinhos. Conhecemos já a opinião de Catarina — como grã-duquesa -- sobre "a venturosa anarquia da Polônia, que permite à Rússia fazer nesse país
o que bem lhe pareça. Daí a idéia de colocar no trono
polaco, após a morte do velho Augusto III de Saxe, um
rei nacional da velha dinastia dos Piast — tanto mais
que o nome do candidato em questão era Stanislau Poniatowsky e que o fazendo rei, Catarina ficaria livre das
pretensões de seu ex-favorito. Cedo Stanislau percebe
que a coroa real é para ele uma coroa de espinhos e
que as exigências da Rússia, corno a "túnica de Nesso".
não o deixavam respirar livremente. A Rússia via nele
um instrumento pelo qual perpetuava a "venturosa
anarquia", ao passo que ele próprio e todos os patriotas polacos procuravam a salvação da Polônia através
da autoridade real mediante a abolição do antigo direito
de "liberum veto", com o que a oposição de um único
nobre polaco era suficiente para anular uma decisão da
Dieta. Catarina foi inflexível. Suas tropas ocuparam a
Polônia, seu ouro corrompia todos os elementos suscetíveis de corrução; seu enviado, Repnine, conduzia-se
em Varsóvia como um ditador. Convocava e dissolvia

as Dietas como bem entendia e, finalmente, acabou
prendendo e enviando para a Rússia os membros recalcitrantes da Dieta (1767).
Entretanto à própria Catarina repugnava a idéia de
tudo fazer pela violência. Pretendia também praticar o
direito. Transforma-se em "guardiã" da velha Constituição polaca: defende os direitos postergados das populações ortodoxas e pi%otestantes da Polônia, que se denominavam "dissidentes". Não falava, então, dos direitos de "nacionalidade" mas desejava proteger os direitos religiosos. Resta dúvida sobre se Catarina tenha
sido bem informada a respeito da situação dos ortodoxos na Polônia, a favor dos quais Pedro I e Ana haviam já intervindo. No mesmo dia do golpe de Estado, o Sinodo recebe o relatório de um bispo russo
branco, Georges Konissky, revelando que na Rússia Branca "um grande número de casas de Deus foram expropriadas, outras devastadas e fechadas; que ser ortodoxo é considerado vergonhoso, e que basta ser religioso para expor-se aos tormentos, à prisão, à ruína do
lar e até ao assassinato".
Como mulher prática, Catarina procura o conselho
do prior de um convento ortodoxo, a quem perguntou:
Quê vantagem política poderá resultar para Nosso Estado russo a defesa de nossos sacerdotes da fé greco.
russa no país polaco?
O monge percebe a intenção da pergunta e responde francamente: "Mais justo e regular seria, diante
do mundo inteiro, para o Nosso Estado Russo, tomar
aos polacos até 600 verstas de terra da melhor e da
mais fértil e dentro delas uma população ortodoxa
inumerável".
Catarina, na posse desse conselho, ordena ao seu
embaixador em Varsóvia, Kaiserling, de "proteger" por
todos os meios, seus correligionários. A Poniatowsky,
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promovido a rei, recomenda a causa dos dissidentes nestes termos: "Trata-se de minha glória. Lembrai-vos
disso".
Pela força, a Rússia obtém o que ambiciona. A
comissão da Dieta, dissolvida em 17(37 e recomposta segundo o desejo de Repnine, elabora o decreto exigido,
que serviu de base para a convenção russo-polaca de
fevereiro de 1768. Com algumas concessões, reconhece
o mesmo decreto a completa igualdade dos direitos dos
dissidentes com os demais cidadãos polacos: aí a velha
Constituição é confirmada. Catarina assumia a obrigação, para si como também para seus vizinhos, de proteger a integridade da Polônia. "À nossa força tudo é
permitido" - escrevia Repnine a Panine; ele pode, então, executar tudo que se lhe ordena. "Mas, contrapesando com seus desejos de uma reforma moderada, perdeu-se a simpatia de todos os bons cidadãos da Polônia e temos que tratar com gentalha".
De fato, neni "tudo" era permitido pela força. A
Polônia fervia de indignação. A influência do clero
católico sobre a pequena nobreza suscitava por toda a
parte a formação de alianças e grupos hostis à Rússia.
Mal os destacamentos russos dispersavam alguns, outros
substituiam-nos. A essas agitações segue-se logo a revolta ("jacquerie") dos "haidamaks" impossível de ser
dominada. Surdos rumores referentes a qualquer lei
de S. M. L ordenando a exterminação dos polacos, judeus, "unionistas", haviam circulado entre a diminuta
população ortodoxa. Um dos destacamentos dos "haidamaks" fez um "progrom" judeu numa pequena vila,
Balta, situada na fronteira com a Turquia. As vítimas
do "progrom" pedem socorro aos tártaros e aos turcos
de "além da fronteira". Os "haidamaks" a isso respondem com uma incursão no território turco onde
tudo reduzem a fogo e a sangue.
Esses acontecimentos modificaram a política internacional com desvantagem para Catarina. A Áustria

e a Prússia, juntas, pressentem uma guerra européia, si
primeira por causa da aliança francesa, a segunda pela
aliança russa. Todas duas se sentem mais próximas
uma da outra que de seus respectivos aliados. Realizou-se então, uma entrevista entre Frederico e a jovem imperador José II, co-regente de sua mãe, MariaTeresa.
Por outro lado, a Turquia sentia-se envolvida pelas promessas russas sobre a liberdade de eleições do
rei da Polônia. Sua indignação foi ao cúmulo caiando
as violências russas provocaram as agitações. Em dezembro de 1767, o embaixador russo em Consíantinopla, Obrecoff, viu-se obrigado a prometer aos Turcos a retirada das tropas russas da Polônia e "a libertação dos senadores presos. Tsso, naturalmente, foi impossível. Afinal, as irrupções na zona fronteiriça, o saaue de Balta, atie era propriedade do khan da C^méia,
criaram um legítimo pretexto para a guerra. Obrecoff
foi encarcerado no castelo de Sete-Tôrres e a guerra foi
declarada.
Catarina esperava-a. Panine experimenta, usando
de nma política mais moderada com o Polônia, adiar as
hostilidades com a Turquia para conseguir tempo de
fazer preparativos. Essa tentativa fracassou. Por sua
parte, a Turmiia, não estando também preparada, faz a
sua declaração de guerra no fim de outono. Não pode
comerar a Jnta anfes da p<rimavera de 1769 e esse atraso
permitiu à Rússia preparar-se. Contudo, a superioridade numérica estava ao lado dos turcos.
A Europa olhava com desagrado o crescimento da
Rússia, e a opinião geral das potências - - amieas ou
inimigas — dirigia-se contra Catarina. Todos estavam
de antemão seguros de aue os russos seriam batidos.
I5ai a sensação imensa ante as notícias das brilhantes
vitórias conquistadas pelos russos na swunfta cainpanha de 1770, as de Lar «a e Ka»oul: destruição da
frota turca pela fraca esquadra de Alexis Orloff na baia

— 36 -

de Tchesmé, ocupação pelos russos da Moldávia e da
Valáquia, e da Criméia em 1771, e proclamação da
independência das hordas tártaras das estepes. Após
a derrota da frota turca - - a primeira depois de Lepanto - • Catarina escrevia a Voltaire: "Quanto à tomada de Constantinopla, creio que não será tão próxima; entretanto, nada há que nos faça desesperar". Com
efeito, o barão Tott, tendo sido, pouco depois de Tchesmé, convidado pelo sultão para fortificar os Dardanelos — afirmava mais tarde que os russos teriam facilmente atravessado os Dardanelos e ancorado no "Corne d'0r".
A primeira entrevista de Frederico com José II
realizou-se em agosto de 1769. na cidade de Neissé, antes de todas essas vitórias. Frederico, no entanto, já
punha o seu interlocutor em guarda contra o perigo russo para a Europa. Demonstrava-lhe a necessidade para a
Áustria de se fazer mediadora, a fim de impedir que a
Rússia fosse tão exigente para com a Turauia. Procurava sua adesão à idéia da grande extensão do "sistema patriótico germânico", etc.
Na segunda entrevista, desta vez com o ministro
Kaunitz, em Neustadt (setembro de 1779), havia de
levar em conta as vitórias russas. A própria Turquia,
humilhada com as derrotas, pedia mediação. E foi decidido que o seu pedido seria aceito.
Em 9 de dezembro de 1770, Catarina transmitiu as
suas condições de paz a Frederico. Lendo-as, sentiu
Frederico "os seus cabelos em pé". Não somente a
Rússia queria Azov e Tangaroe sob o seu domínio, mas
exigia também a anexacão da Grande e da Pequena Kabarda (no Cáucaso), a independência da Criméia e dos
tártaros, a liberdade de navegação no mar Negro, a independência da Moldávia e da Valártuia então ocupadas pelas tropas russas e cuia população
havia já reconhecido a autoridade da Rússia. "E5 uma declaração de guerra" — escrevia Frederico a seu irmão "não posso transmitir tais condições nem aos turcos
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nem aos austríacos". Escreveu a Catarina pedindo-lhe
que aceitava de ser mediador, somente no caso de ela
renunciar a insistir pela independência da Moldávia, da
Valáquia e dos tártaros e pela posse das ilhas do Arquipélago. Caso contrário, ameaçava-a com uma declaração de guerra... feita pela Áustria.
Catarina, porém, não se atemorizou. Estava persuadida, com razão, de que a Áustria não se decidiria
jamais pela guerra. Assim é que ela escreve a Panine:
"Fique firme - - nem u,m passo atrás: tudo se fará de
melhor; mas se deixamos perceber que procuramos a
paz, obteremos uma paz desvantajosa e má".
Evidentemente, a decisão dependia de Frederico;
era preciso, então, lhe dar alguma coisa nem que fosse
pelo auxílio prestado à Rússia durante a guerra turca.
A 28 de dezembro de 1770 (velho costume) Catarina
inopinadamente dirige-se ao irmão de Frederico, Henrique, que se encontrava visitando São Petersburgo, nestes termos amáveis: "Os austríacos emprestaram à Polônia duas estarosíias... porque todos os outros não
fariam o mesmo?".
Alguns dias depois, no entanto, diz Panine ao embaixador da Prússia, Solms, que não daria nenhum conselho à soberana para apropriar-se do que não fossem
seus bens. Pede-lhe, então, "não incitar a Rússia à
idéia de anexacão unicamente porque agir dessa maneira seria... cômodo". Por esta saída deixa ele entrever a luta interna que sustenta contra o partido dos
oficiais, representado por Zakhar Tchernicheff, que,
desde 1764, tinha apresentado o projeto de despojar a
Polônia desses mesmos territórios que depois couberam
à Rússia na primeira partilha da Polônia.
A opinião de Frederico sobre esse assunto foi
conhecida muito depois. No seu "Testamento Político"
(novembro de 1768), ele considera a anexacão da Prússia polaca como um projeto do futuro ~- em nome de
"sonhos e projetos quiméricos". Em 2 de fevereiro de
1769, sob p pseudônimo transparente de "conde de Ly-
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nar", ele propõe, por intermédio de Solms, em São Petersburgo, todo um programa! - - Que a Rússia ofereça
à Áustria Lvov com seus arredores, e o condado cie
Zips; que a êíe, Frederico, seja entregue a Prússia polaca e tome a Rússia o que lhe toca: as rivalidades cessariam então entre a Áustria e a Prússia e todas as duas
nações poderiam acompanhar a Rússia contra os turcos. Nas suas Memórias, Frederico explica assim a sua
proposta: "Esta guerra mudou todo o sistema político
da Europa; diante desta nova perspectiva era preciso
ser de uma insigne inépcia ou encontrar-se num estado
de singular embrutecimenio para não aproveitar tão
vantajosa oportunidade".
Contudo, o projeto "Lynar" encontra em São Petersburgo uni acolhimento cheio de reservas. O relatório dirigido por Soims a Frederico mostra o que subsistia ainda, naquela época, da influência de Panine com
as suas idéias morais e os seus pontos de vista antiíurcos. — "Tal projeto apresentado em Viena, diz Panine a Solms -- serviria somente de pretexto para lançar uma sombra sobre todas as anteriores tentativas de
Catarina, que se explicariam por um plano de muito
preconcebido com o fim de pilhar a Polônia". Por seu
lado, Panine oferecia a Solms a oportunidade de orientar a proposta aliança das três potências, — não para a
partilha da Polônia, mas para a expulsão dos turcos da
Europa (17 de fevereiro e 3 de março de 1769).
As vitórias russas de 1770, seguidas por um programa de conquistas às custas da Turquia, fizeram, como
se viu, mudar a face das coisas. Evidentemente, Catarina preferia ceder na questão polaca para ter em suas
mãos a questão turca. E',vsem dúvida, por sua ordem
que Panine faz a Solms aquela precisa declaração (1-12
de fevereiro de 1771}: "A Rússia poderia recuar nas
suas condições de paz impostas à Turquia unicamente
no caso-em que "qualquer outra compensação" lhe fosse
assegurada". Nesse momento, Panine interrompe a entrevista. Entretanto, nos fins de fevereiro, ele volta a

explicar francamente que á questão de anexação de
uma parte da Polônia à Rússia deveria ser discutida
diante do Conselho: ele, Panine, -,falaria contra a proposta mas provavelmente diante da maioria teria de
inclinar-se pela anexação. Desde então, as coisas correm mais ràp'!damente. Frederico promove conferências com a Áustria, mas esta deixará correr muito lentas as negociações. O astucioso Kaunitz supera-se a si
mesmo com a sua astúcia. ProBÕe nada menos de sete
variantes relativas a compensações eventuais. Frederico enfurece-se: "Se a A'iisíria nada receia da Polônia" — escrevia ele a Solms — "o ódio da Polônia cairá
inteiramente sobre nós e os Austríacos serão considerados como seus protetores naturais". De 6 a 17 de fevereiro de 1772 Panine e Solms assinaram urn. acordo
pelo qual determinavam quais os territórios ganhos na
Polônia e obrigavam-se reciprocamente a tomar posição
contra a Áustria. A honesta Maria-Teresa — a "beata".
falsa beata, como a chamava Frederico - - decidiu protestar, indignada, e, finalmente, após ter perdido a "fé"
e adouirido "a inquietude do coração", ela também,
ao cabo de tantos argumentos, vê-se obrigada a assinar
(de 8 a 19 de fevereiro) a declaração de seus "direitos"
sobre certas províncias da Polônia".
Panine enchia-a do sonho, todo platônico, de indenisar a Polônia, cedendo-lhe a Moldávia e a Valánuia.
Este realista, cínico e blasfemo que era Frederico II, escrevia a seu irmão, em 9 de abril de 1772: "A tarefa
mais pesada já foi feita. Graças a ela, três cultos - - o
grego, o católico e o calvinista — ficarão unidos, porque vamos comungar o mesmo corpo eucarístico: a Polônia; e ista será uma obra que, não sendo talvez para
a salvação das almas, visa pelo menos o bem dos nossos
respectivos Estados". Conta-se que respondendo a
íPAlembert que o censurava po'r ter violado o direito
internacional, Frederico disse: "Catarina e eu .somos
dois salteadores, mas essa espécie de beata-imperatriz-
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rainha, como pôde ela justificar-se diante de seu confessor?"
Quais eram os motivos de Catarina?
No seu projeto de 1763, Zakhar Tchernicheff, propunha — "com o fim de utilidade pública e para que
a conquista não se apresente como o produto único da
força justificar a nova conquista com razões de justiça".
Mas os fatos que ele propôs tais como: questões de
fronteiras, proteção aos refugiados, etc., não eram de
forma alguma convincentes. Um único motivo parecia
razoável: esta primeira partilha restituiu à Rússia a população russa que outrora fazia parte integrante da Polônia. No entanto, na época do racionalismo, estes motivos de puro nacionalismo não ocorriam a ninguém.
Eles só foram utilizados como argumentos históricos e
etnográficos para justificar a anexação da Rússia Branca muito mais tarde, mas nunca antes dos reinados de
Nicolau I e de Alexandre II.
Quê, então, ganhou Catarina com o seu consentimento forçado na partilha da Polônia? A
sorte quis
que as vantagens fossem consideráveis: isto1 não era devido, porém, à pressa das potências em apoiar as suas
pretenções em torno da Turquia, mas à tenacidade verdadeiramente exclusiva que a imperatriz demonstrou
em tal circunstância, como também ao sucesso de suas
armas. Se se deixam de lado as ameaças de guerra por
parte da Áustria, seria difícil achar uma correlação
entre o sucesso de Catarina no mar Negro e a partilha
da Polônia.
Catarina, porém, estava firmemente persuadida de,
que a Prússia e a Áustria iriam apoiá-la na questão da
Turquia como agradecimento pela partilha da Polônia.
Panine escrevia a Alexis Orloff que suas relações com
as cortes de Viena e da Prússia - - então as maiores potências da Europa
faziam da Rússia o "arbiter
mundi",
ji
| j' -^
Além das concessões obtidas na Moldávia e Vala-

quia, Catarina resolve insistir sobre todas as demais pretenções relativas a Turquia. E' nesse estado de espirito
que os mandatários russos, com Gregório Orloff à
frente (que ambicionava a auréola de pacificador), se
reuniram com os delegados turcos na pequena localidade de Fokchani. Desentenderam-se ante a recusa
dos turcos em reconhecer a independência dos tártaros. As negociações ficaram aí, sem que pudessem
chegar à discussão de outras questões. Após curtas conferências (í)-23 de agosto de 1772), os delegados separaram-se. Contudo, as duas partes aspiravam a paz,
tanto que em 9 de novembro, as negociações voltaram a
prosseguir em Bucarest. Apesar do desejo de fazer concessões parciais, fracassa novamente a discussão a respeito dos assuntos principais. Os turcos não queriam
ceder o estreito de Kerch; eles afirmavam que, caso o
perdessem, os russos, ?em 3 ou 4 anos, voltariam com
uma frota de 300 navios para conquistar Constantinopla.
Catarina, por sua parte, não queria renunciar ao reconhecimentos da independência dos tártaros e da Criméia nem à liberdade de navegação no mar Negro (compreendendo o direito de saída no mar Egeu). "Do contrário — dizia ela ao Conselho — a guerra estará inteiramente perdida". A Sublime Porta oferecia uma indeniza
cão de 21 milhões de rublos. A 22 de março de 1773
os membros do Congresso separaram-se e, desta vez,
Catarina decidiu recomeçar as hostilidades.
Conta o embaixador da Inglaterra, Gunning, que
nunca vira a Imperatriz em tamanho estado de abatimento moral. Ela, porém, se declarava pronta a continuar a guerra durante uma dezena de anos ainda, se fosse preciso, para atingir ofs seus objetivos. Propunha a
Orloff e Greig, que acabavam de regressar a São Petersburgo, que voltassem à frente de 20.000 homens para
conquistar Constantinopla. De Rtfumiantzev, ela exigia
uma nova travessia do Danúbio, sem lhe atender as
objeções de que, para vencer, era indispensável preparar
es o exército, Por outro lado, Catarina media a
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dificuldade da empreitada. Desde 1767, procedera a seis
recrutamentos de tropas e mobilizara 327.000 homens, o
que vinha a ser um trabalhador sobre dez. Despendera
na guerra cerca de 47 milhões e meio de rublos. Catarina, por isso, foi obrigada a recorrer à inflação pela
emissão do papel moeda. Além disto, o prolongamento
da guerra repercutia de forma desastrosa sobre a política
internacional. Os apetites da Prússia e da Áustria
cresciam cada vez mais e sua pressão sobre a Sublime
Porta tornara-se maior.
Na Suécia, o Rei Gustavo III deu um golpe de Estado a fim de aumentar a sua autoridade real, e eis que
de súbito se levanta a ameaça de uma guerra no norte.
No interior do pais, o povo começava a agitar-se e os
tumultos foraín conduzidos até a sublevação de Pougatchef f .
A dupla travessia do Danúbio por Roumiantzev redundou num desastre. Desde então, já atenta às sugestões de Panine, inclinava-se Catarina a fazer concessões
nos problemas principais: estava pronta a trocar o estreito de Kerch pela ponta de terra de Kinbourn e a
fixar suas pretensões somente quanto à liberdade de
navegação da marinha mercante. A morte do sultão
Moustapba III parecia anunciar a possibilidade da
reabertura das negociações.
Foi precisamente nesse difícil momento que a sorte
das armas se decidiu a favor de Catarina e de suas mais
ousadas ambições, graças ao inesperado êxito das operações militares de 1774 sob a hábil direção de Roumiantzev. Este soube tirar partido dos turcos. Na
primavera de 1774, atravessa o curso inferior do Danúbio. A 14 de julho bloqueia a fortaleza de Choumla.
Os delegados turcos foram encontrá-lo em Koutchouk-Kainardji, e Roumiantzev consente em entabolar
negociações sob a condição de que a paz fosse feita
dentro do prazo de cinco dia's. E impôs aos turcos as
antigas condições estabelecidas por Catarina.

Essa paz memorável foi negociada e assinada de 17
a 21 de julho, e é precisamente o tratado que serve de
ponto de partida para a Questão do Oriente, na sua
acepção contemporânea. A originalidade do tratado de
Kainardji consiste nas cláusulas que investiam a Rússia do direito de proteção dos cidadãos turcos de fé
cristã, o que lhe permitia intervir nos negócios otomanos da mesma maneira que a proteção dos dissidentes
lhe dava o direito de controlar ps negócios polacos. A
imperatriz recebia o título de padichah e o direito de
ter, em Constantinopla, um representante permanente.
Roumiantzev relata que "todas as negociações foram
feitas sob uma forma estritamente militar, sem nenhuma
espécie de cerimônias ministeriais, isto é sem passar
por todos os preâmbulos que de ordinário acompanham
os congressos de paz, e sem a mediação nem a intervenção de potências estrangeiras".
O plenipotenciário austríaco em Constantinopla,
Thugut, declarava que "a disposição das cláusulas do
tratado de paz de Kainardji representa uma prova de
habilidade dos diplomatas russos ao mesmo tempo que
um raro exemplo de estupidez dos representantes turcos. Por uma hábil distribuição de cláusulas nesse tratado o Império otomano passava daí em diante a ser
uma província russa. Como no futuro a Rússia terá p
direito de lhe ditar leis, é de pressumir que queira ela,
talvez, durante alguns anos, contentar-se em reinar em
nome do padichah
• até o momento propício de
apoderar-se do Império, definitivamente... O doloroso
é que os acontecimentos que se registam presentemente
neste Império terão, no futuro, uma poderosa repercussão na política dos demais Estados e produzirão tumultos e calamidades sem fim".
Essa apreciaçãp do diplomata austríaco peca, naturalmente, por um exagero justificado pela impressão
que causou o tratado de 1774. Entretanto, Thugut demonstra grande perspicácia. Prevê não somente o partido que Catarina, "após alguns anos", tomará com os
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seus êxitos bem como as conseqüências ulteriores, que
farão do tratado de Koutchouk-Kainardji como que a
introdução de um novo capítulo da história diplomática e militar da Europa.
A LEGISLAÇÃO REALISTA
O ano de 1773 foi penoso para Catarina. Diderot
vai a São Petersburgo. Geralmente, Catarina não gostava das "confrontações" com seus ilustres correspondentes estrangeiros. Quando se fala da eventualidade da
chegada de Voltaire à capital setentrional, Catarina se
apressa em fazer-lhe entender que sua "Cateau" não
é boa senão vista "de longe". A imperatriz e o filósofo
compreendiam-se muito bem e sabiam até que ponto
tinham necessidade um do outro. O que não aconteceu
com Diderot. A despeito de seus 60 anos e dos 28 volumes da Enciclopédia, este último conservava ainda o
ardor de seu devoíamenío às idéias do "século civilizador". Não adulava nem as Majestades, nem o papa, nem
os jesuitas; não escrevia madrigais aos favoritos dos
reis. No sétimo volume de sua "Enciclopédia", Diderot
combate as perseguições do governo e da Igreja. Ele
passava o seu tempo com visitas familiares ou encerrado na torre de Vincennes.
Viajou para São Petersburgo a fim de agradecer a
Catarina a compra de sua biblioteca, da qual ela o nomeava seu conservador perpétuo. E mais, tinha ele
em vista fazer-lhe uma proposta vantajosa: a reedição
da "Enciclopédia" completa, não mutilada pela censura
do editor. Não lhe havia proposto, Catarina, nove dias
depois que subiu ao trono, transferir a edição da "Enciclopédia" para São Petersburgo? O entusiasta filósofo não pôde prever que não encontraria mais a Catarina dos primeiros anos de reinado e sim uma Catarina
endurecida pela experiência de dez anos, uma Catarina
que aprendera a medir a distância que separa os "ideais"
a{) Bssrut apBpipsa.i cp cdo.ing; Bp s
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Convém acentuar que Diderot não era pura e sim-,
plesmente um sonhador abstrato. Sua experiência da
vida, seu espírito profundamente observador, sua inteligência esclarecida, sua força de caráter, sua fecunda
imaginação sugeriam ao filósofo, uma vez em face da
imperatriz, um método a seguir para fazer aplicar suas
idéias num meio tão pouco adequado. Relega o interesse pessoal da "Enciclopédia" para segundo plano
(após diversas protelações, ele sofreu uma recusa) e se
pôs, com o calor e a eloqüência que lhe eram próprias,
a convencer a Imperatriz da necessidade de acabar a
obra, sua própria obra, que ela havia iniciado.
Naquela época, a comissão de elaboração do Código
não estava dissolvida definitivamente; comissões particulares continuavam ainda a reunir-se. Diderat insistia
para que Catarina fizesse da comissão uma instituição
permanente e cedesse à Assembléia dos Deputados uma
parte das prerrogativas de seu poder absoluto, notadamente o poder legislativo. Ele a exortava a fortalecer
o sentimento da dignidade nacional, nem que fosse em
nome de um "fantasma" de liberdade — não era necessário torná-lo tão poderoso quanto o Parlamento inglês, mas não tão fraco quanto o Parlamento judiciário
francês. Vários meses em seguida, quotidianamente,
das 3 às 5 e meia horas da tarde, Diderot desenvolvia
diante de Catarina seus discursos inflamados, que, por
vezes, se transformavam em animadas discussões. "Se
alguém nos tivesse surpreendido — contava mais tarde
Catarina ao conde de Ségur -- teria acreditado que ele
fosse um severo pedagogo, e eu uma discípula respeitosa". Ela conservou para si, porém, a opinião que
formou a respeito dessas entrevistas. Chegara depois a
dizer que os argumentos do seu interlocutor eram tanto
de um velho centenário como de um menino de dez
anos. Conhece-se também através das próprias palavras
de Catarina, a sua famosa réplica ao filósofo, contada
por Ségur: "Esqtieceis nos vossos planos de reformar
a diferença de nossas posições. Vós, não trabalhais se-
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não no papel, dócil a tudo, ao passo que eu, pobre imperatriz, trabalho sobre a pele humana, que é muito
mais irritável e suscetível". Mas nós, que agora podemos ler esse caderno encardernado em marroquina vermelho e guardado até 1899 na maior segredo, sabemos
que aquela réplica foi inspirada pelo próprio filósofo.
E Dideroí acrescenta ainda: "Quando se quer afastar
da companhia do soberano um homem de mérito, ele
é dado como um lunático que tudo irá atrapalhar". Dideroí não almejava reputação semelhante. Preocupava-se em reduzir suas pretensões ao mínimo. Penetra
bem depressa a essência da realidade russa. Por isso
mostrava-se mais insistente nas suas exortações a Catarina e a aconselhava a não perder o pecioso tempo em
diversionismos como, por exemplo, as aventuras militares, ao invés de "grandes planos para o bem do país",
porque, dizia êie, "Pedros e Catarinas não nascem muitas vezes".
Catarina, decerto, prestava atenção aos conselhos
de, Diderot. Em 1775, tinha cia em vista a criação de
unia Câmara permanente de delegados junto ao Senado,
destinada a discutir os projetos de leis. Ela declara francamente: "Tenho a intenção de transformar a Comissão
do Código nesta Câmara". Quando em 1787, projeta a reforrna do Senado, Catarina volta à idéia de uma "Assembléia de Deputados", que "velaria pelos direitos do Estado". Foram somente os princípios da Revolução
Francesa que lhe fizeram abandonar a idéia dia reforma
das instituições centrais do Império e a levaram à conclusão de que "o tempo não era para reformas".
Não quer dizer, no entanto, que ela houvesse renunciado de uma vez para sempre à sua "legislomania".
Tarefas mais modestas e também mais essenciais, ditadas pelas condições mesmas do país, solicitavam sua
atenção. Ela põe-se a trabalhar desde o ano de 1768, mas
seus trabalhos foram interrompidos pela guerra. Apenas
terminada a guerra, Catarina retoma o exame de seus
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estudos e esforços, demonstrando a seriedade com que
se dedicava aos negócios de Estado.
Naturalmente, o alcance de sua legislação era incomparavelmente mais realista do que lhe propunha Diderot.
Em lugar de obras sobre assuntos de interesse geral, ela
preocupava-se agora em ler tratados de caráter especial,
como os "Comentários" do jurista inglês Blackstone, que
acabavam de aparecer. Pode-se ter em conta a grande
envergadura de seus trabalhos de preparação quando os
acompanhamos nos seus cadernos de rascunho conservados intatos. Às pessoas que a fatigavam, sugerindo_lhe
que expusesse os frutos de seus recentes trabalhos na
edição de um novo "Nakaze", Catarina respondia com
a seguinte evasiva: — que seria "uma leitura muito
aborrecida". E não se tratava mais de "tagarelice", porém de "ação".
Após ter concluído a sua obra na solidão de sua
"hermitage" de Moscou, em 1775, Catarina, numa carta
a Voltaire, exprime nitidamente o que ela pensa: "Venho
de dar ao Império um regulamento para a administração das províncias... que nada fica a dever à Instrução
para o Código. Eu o prefiro: é uma obra de cinco meses
na qual trabalhei sozinha".
O "Estatuto de Administração dos Governadores"
representa indubitavelmente o fruto mais maduro da
legislação de Catarina, e não foi uma afirmação gratuita de sua parte, quando, justificando a publicação,
em primeiro lugar, do referido código, indicava-o como
a base de todas as legislações vindouras.
De tudo que aprendera sobre a realidade russa, Catarina chega a duas conclusões: Primeiro: a Rússia é
presa de um arbítrio desenfreado; não se pode fazer
desaparecer esse mal originário sem que se institua uma
nova administração e jurisdição, de competência estritamente definida, fundada na Lei.
Segundo: quanto à
aplicação dessas medidas legislativas, Catarina teria
sobretudo de contar com as pretensões e os privilégios
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da nobreza russa. Ela orienta, então, os seus esforços
nas duas direções. Essas duas tarefas fundiram-se: a
nobreza colocou-se à frente da administração reformada.
Antes de Pedro o Grande, não havia divisão de províncias na Rússia: nem como sobrevivências históricas
herdadas dos tempos feudais, nem como rede administrativa estabelecida posteriormente pela autoridade
central, nem províncias, nem "departamentos".
Toda a administração procedia diretamente de Moscou. As cidades com seus distritos, tomadas separadamente, eram repartidas e recompostas em gi-upos artificiais, seguindo as necessidades militares ou financeiras do momento. Pedro I - apoiando-se, por certo,
sobre essas duas necessidades essenciais — criara o "governo" como unidade territorial. Como Catarina, ele
havia tomado por modelo as províncias báíticas reconquistadas. Contudo, este sistema aperfeiçoado tornou-se
muito oneroso para a Rússia de então e foi abolido logo
depois da morte de Pedro. A iinica autoridade em província (seus distritos e suas outras divisões) era representada pelo antigo "voyévoda", cuja repartição tinha
de reger "toda a espécie de serviços". Também Pedro
experimentara colocar ao lado dos administradores do
governo "comissários" eleitos pela nobreza. Mas o corpo
de nobres não viu nessa inovação nada mais do que uma
penosa e gratuita obrigação, de sorte que a instituição
dos "comissários" não teve êxito. Catarina não se limita
a retomar a iniciativa de Pedro, aproveitando-se, desta
vez, das condições mais favoráveis que encontra no
desenvolvimento da instrução pública, "do comércio,
dos serviços e da colonização interna", conforme frisa
ela no prefácio ao "Estatuto dos Governadores". Ela
experimenta também introduzir na sua reforma certos
princípios fundamentais do direito público europeu.
Três princípios orientadores foram postos à base
do "Estatuto dos Governadores": 1.° a descentralização,
2,° a separação de podem e de funções, 3,°, a afutonoi
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mia local das três classes principais: a nobreza, a burguesia e os camponeses, exceto os servos (um projeto
relativo aos camponeses não foi concluído).
A jurisdição dos "governos" - que abrangia uma
extensão enorme sob Pedro e incompatível com toda
gestão regular - - foi reduzida aos limites de 300.000 a
400.000 habitantes, o que aproximava a administração
do administrado. Desta maneira, o número de "governos" que, no reinado de Pedro, não se elevava a mais
de oito em toda a Rússia, sobe a 50, com Catarina (de
1775 a 1796). O'"governo" subdividia-se em distritos;
às vezes dois governos ou mais se achavam reunidos em
uma só "jurisdição", sem que isto os impedisse de ter
sua respectiva administração separada.
Cada ramo de administração, de finanças ou justiça,
tinha, separadamente, seu órgão colegial no centro do
"governo" provincial. Os distritos constituíam os'graus
inferiores dessas instituições. Fora desse sistema tão
harmonioso, Catarina introduzia ainda dois órgãos interessantes, que testemunhavam a inclinação da ijmperatriz pelos métodos ingleses. Tal foi sobretudo a instituição da "Corte de consciência" que correspondia ao
"Court of equity" inglês; essa corte devia fazer justiça,
à instância dos particulares, para a proteção de sua
"segurança pessoal" contra as "opressões e vexames"
de outrem e igualmente assumiria as funções de terceiro
árbitro, julgando em consciência, no ponto de vista da
"humanidade geral", segundo o espírito e não a letra
da Lei. Essa corte deveria ser composta, em condições
de igualdade, por delegados dos três corpos.
Outra, instituição original criada por Catarina foi o
"Colégio de Assistência Pública". Numa sessão anual,
ele reunia os delegados das três ordens sociate sob a presidência do governador da província, a fim de exercer
seu controle sobre as escolas primárias, a higiene pública (hospitais, farmácias, casa de saúde), sobre as
obras de beneficência, e particularmente sobre a administração penitenciária, De lima maneira geral,
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instituição lembrava as sessões periódicas dos juizes de
paz ingleses.
Onde encontrar o pessoal destinado a essas novas
instituições? Para bem esclarecer, convém acentuar que
todos os cargos públicos nas altas instituições governamentais, sejam administrativas, sejam financeiras ou judiciárias, eram destinados à nobreza do país. Para os tribunais de segunda e primeira instância, porém, Catarina seguia a idéia central do "Nakaze": "que cada indivíduo seja julgado por seus iguais". Por conseqüência, nobre, burguês e camponês recebiam, cada qual, o
seu tribunal especial; aí predominava o elemento eletivo. Eni todo caso, nos órgãos ele ti vo-administr ativos
da província, os nobres dominavam. Nesse domínio,
nós nos achamos em face de outro aspecto da legislação
de Catarina - - a legislação em proveito dos nobres.
Catarina compreendeu rapidamente que, no conflito entre a classe dos nobres e a dos camponeses, deveria tomar posição a favor dos nobres, considerando
que a servidão era a única base econômica que sustentava a existência dos grandes proprietários. Chegou a
fazer, no entanto, uma tentativa para limitar a servidão, e logo reconheceu o perigo que corria. Os camponeses perdiam a obscura recordação do tempo em que
os Czares de Moscou os tinham cedido provisoriamente
aos proprietários, em troca da obrigação do serviço militar. Essa forma de compensação foi substituída pelo
pagamento em espécies. O serviço militar obrigatório
havia cessado. Por isso, os camponeses calculavam que
se lhes deveria, daí em diante, entregar suas terras e sua
liberdade. Desde o momento das eleições para a Comissão do Código, os camponeses, que esperavam a sua
imediata libertação, entraram ern agitação. Vendo que
nada surgia, ficaram com a convicção de que a czarina
concordara em atendê-los mas que o ucasse proclaznando a tão desejada liberdade estava sendo embargado pelos nobres. Essa convicção íntima justifica o
enorme sucesso da revolta do cossaco Emeliano Pou-

gatchev, em 1773, fazendo-se passar por Pedro III, marido de Catarina e pai do príncipe herdeiro Paulo. Declarava que escapara das mãos dos potentados de Catarina, e que libertaria os camponeses do jugo dos senhores. O êxito inicial de Pougatchev afirmou-se nitidamente quando, após ter deixado atrás as regiões
sudoeste da Rússia (isto é, os territórios de colonização
inacabada, onde era ele apoiado pelos cossacos, os bachkirs e os camponeses das Forjas) avança (em 1774)
sobre o médio Volga e o território do centro russo onde
a população, composta de servos de longo passado era
particularmente densa. O chefe do destacamento de
vanguarda, lançado em perseguição de Pougatchev
descrevia assim o quadro horrível: "Ao longo das estradas, viam-se os desgraçados nobres, pendidos na
forca, decapitados ou desmembrados, enfim, um número incalculável, todos mortos em torturas que desafiam
a nossa imaginação". Pelos dados oficiais, o número de
gentis-homens mortos dessa maneira, eleva-se a 1.500.
Os camponeses, é claro, consideravam essa "jacquerie"
como um movimento de justiça e libertação. Mesmo
em Moscou, os nobres se deixavam arrastar pelo pânico,
não se sentindo mais seguros entre os servos — seus carrascos eventuais. O memorialista Bolotov anota: "Estávamos completamente persuadidos que toda a "canalha", em primeiro lugar os nossos criados, estava,
pelo menos surdamente, no fundo de seu coração devotada a esse bandido e em seu foro íntimo consideravam-se geralmente rebeldes".
Como explicar a atitude reciproca dos servos, e de
seus senhores? Se, já antes de Catarina, a situação do
servo era efetivamente intolerável, agravara-se ainda
com a ascenção da Imperatriz, pois os senhores e o próprio governo haviam dado bases jurídicas à servidão.
O fato de achar-se livre de servir o Estado foi interpretado pelos nobres de modo bem diferente que pelos camponeses. Os nobres deixaram de considerar a posse dos
servos como provisória compensação pelos seus sermços
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ao Estado e os consideraram doravante como sua propriedade privada. O servo ficaria, então, definitivamente escravo, com todas as conseqüências que daí decorressem, isto é sua existência estaria à mercê do
senhor; mesmo no caso de morte causada pelo senhor,
o criminoso não seria sempre punido pelo governo. A
situação dos camponeses é igualmente agravada pelo
fato de que os nobres, livres daí em diante do serviço
militar obrigatório, começaram a afluir às suas propriedades e a impor aos camponeses tarefas suplementares.
Além disto, a carestia da vida, o luxo da Corte, imitado
por famílias nobres que não eram, no entanto, ricas,
os caprichos da moda, a permanência na capital tudo isto exigia um acréscimo de rendas que p fidalgo
teria de arrancar do camponês, infligindo-lhe, pela
menor infração, cruéis punições corporais, que muitas
vezes eram como que torturas. E' possível ter uma
idéia da impressão que semelhante regime poderia causar num observador imparcial, através de uma nota redigida pelo estrangeiro Passenans:
"Tudo tenho feito nas minhas precauções, a firn de
evitar de ser testemunha destas atrozes torturas - - elas
são tão freqüentes, tão comuns nas aldeias, que não é
possível deixar de ouvir a todo o momento os gritos dessas desgraçadas vítimas do despotismo desumano. Esses
clamores perseguem-me mesmo durante o sono. Quantas vezes não amaldiçoei eu o meu conhecimento da língua russa, ao ouvir uma ordem de punição".
Para livrar-se desse horror não restava aos servos
senão dois meios: o assassinato dos senhores ou então
a fuga em massa para os confins do país. Ainda havia
a estepe e com a estepe a liberdade. Agora Catarina
punha-se a distribuir os camponeses como presentes aos
seus favoritos, para povoar precisamente esses confins'
recentemente conquistados - - a Rússia Branca e a Pequena Rússia. Quanto aos assassinatos, possuímos o
testemunho (que não é o único) do viajante inglês Clark,

que observou a preferência dos senhores em permanecerem nas cidades com medo de serem assassinados
no campo pelos servos. Segundo uma estimativa, no
curto espaço de cinco anos (1764-1769) no distrito de
Moscou somente, 21 senhores e 5 mulheres proprietárias foram assassinados, além de cinco atentados à vida
de nobres. Catarina estava perfeitamente -a par de
tudo; durante os referidos anos, ela escrevia ao seu procurador geral, o príncipe Wiazemsky: "E' fácil prever
que, se começamos a destruir aldeias inteiras por cada
nobre assassinado, teremos em breve o levante geral dos
servos". Ela recomendava grande prudência a respeito
desse assunto, para não "precipitar p desastre que, mesmo sem isso, está latente", "Porque — acrescentava ela
— se não diminuirmos o peso de nossas crueldades,
atenuando as punições insuportáveis à espécie humana,
cedo ou tarde, eles (os camponeses) concmistarão a sua
liberdade com as próprias mãos, independentes de nós".
Noventa anos mais tarde o imperador Alexandre II repetiria essas mesmas palavras às vesneras da libertação dos servos (1859) . (O ato que aboliu a servidão
data de 19 de fevereiro de 1861).
Catarina, porém, foi levada a tirar outras conclusões de tudo o que observou. Ela adere à causa dos
senhores e, por toda uma série de disposições, sanciona
o estado de coisas rrue fazia do camponês um escravo.
Após ter sido assediada pelas recriminacões dos camnoneses contra os senhores, resolve não mais tomar conhecimento das queixas. Os senhores receberam a autorisação de enviar os seus servos para os trabalhos forcados ou deportá-los para a Sibéria. Ela nem mesmo pôde
abolir a prática escandalosa do desmembramento das
famílias dos servos, pela venda separada do filho e do
pai, da filha e da mãe, etc., eme eram expostos abertamente no mercado on oferecidos por anúncios nos jornais.
Podemos voltar agora ao "Código da Administra-
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cão" precisamente à parte em que Catarina fixa a posição da nobreza, como corpo organizado e privilegiado,
dotado de instituições que não pertenciam senão à classe e tendo seus representantes. A criação da ordem
corporativa dos nobres foi várias vezes solicitada r>or
"Nakazes" apresentados à Comissão do Código. Catarina obedecia aos desejos da nobreza, mas não de maneira absoluta. Quanto mais se mostra pronta a ser
fiel aos ctímpromissos na qiiesíão das relações entre nobres e camponeses tanto mais se enche de reservas em
face das relações entre a nobreza e o Estado. Ela não
tem nenhuma intenção'de fazer da nobreza este "poder
intermediário" que, segundo Montesquieu, limitava sua
própria força.
Ao contrário, ela deseja que a "ilustre nobreza russa" não esqueça que deve suas origens ao serviço do
Estado, que noutro tempo pertenceu a esse "serviço" e '
por isso deve permanecer como tal. Isso explica a sua recusa em confirmar pura e siniülesmeníe o ucasse de
Pedro III relativo "à liberdade da nobreza".
No seu "Código de Administração", ela concede à
nobreza uma autonomia aue não corresponde absolutamente às esperanças da classe. Em suma, não era senão uma nova forma de serviço ao Estado. Um sábio
russo fez sobre o1 assunto uma referência fisnírituosa,
constatando que, sob Catarina, a nobreza era transferida
do serviço do Ministério da Guerra para o serviço do
Ministério do Interior. Mais tarde, o imperador Paulo
não estava longe da verdade ao chamar os nobres de
"seus chefes de polícia".
Vimos que o início da organização corporativa da
nobreza data das eleições da Comissão do Código. O
posto eletivo (de três anos) de "marechal da nobreza"
de distrito transforma-se, então, em posto permanente.
Apesar disto, o "Código de Administração" acrescenta
aí o posto de "marechal de nobreza de governo" ligando-se aos "governos" recentemente instalados. Como

já dissemos, os nobres receberam seu tribunal especial
e ao mesmo tempo tiveram uma influência preponderante na administração do distrito. Eles receberam também a sua instituição especial referente à "tutela" sobre
os órfãos nobres.
Contudo, os nobres não estavam satisfeitos. Para
vir a ser titular deste ou daquele posto eletivo reservado
à nobreza, o nobre não podia prescindir da sanção do
governador que, segundo a expressão do príncipe
Chacherbatov, era o "sátrapa do governo". Os marechais
da nobreza viram-se imediatamente cheios de obrigações em matéria de administração de Estado e passaram
a ser adjuntos dos governadores. Indo ao encontro do
desejo dos próprios nobres, o Código adapta esses postos eleitos às "graduações" da hierarquia burocrática.
Ao mesmo tempo, os postos superiores do1 governo na
administração não eram acessíveis à nobreza do distrito, e os que eram menos importantes - - segundo a
observação de vim fidalgo •—- "eram distribuídos como
esmola aos nobres que não possuíam outros meias de
existência". Desta maneira, as instituições da nobreza
transformavam-se rapidamente em uma das peças do
mecanismo burocrático governamental, o que fez cedo
esmorecer, entre os nobres, o entusiasmo pelas eleições.
Estas reuniões periódicas dos membros da nobreza para
o exame das questões de interesse provincial trouxeram,
porém, certa animação nas províncias, onde até então
não permaneciam senão anciões e os inválidos. Por
esse meio foi que a província, sob Catarina, começou
a se interessar pela cultura estrangeira e pela Corte
Imperial; os costumes ferozes dos senhores humanizavam-se pouco a pouco.
Por deixarem de ser unicamente eletivas as assembléias dos nobres tiveram forte impulso. Em 1778, os
nobres obtiveram três direitos importantes: o direito
de discutir todas as questões referentes aos interesses e
necessidades da nobreza, o direito de enviar petições,
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pelos delegados especiais, dirigidas diretamente à Imperatriz, e, finalmente, o direito de demanda entre si.
Catarina não limita a sua atividade com a publicação do "Código das Administrações". Ela guarda na
sua pasta grande número de projetas de leis, conservados em manuscritos até os nossos dias. Eram projetos,
quase concluídos, de futuras "Cartas" da nobreza e das
cidades. Havia também, parece, elementos de Código
criminal e civil, etc., etc. O colaborador de Catarina,
Siever, insistia, como antes o fizera Diderot, sobre a
urgência de preencher o mais cedo possível as lacunas
importantes na legislação.
Mas, bruscamente, Catarina perdeu o gosto desse
trabalho. Desta vez, expíicar-se-á essa indiferença súbita não pelas preocupações oriundas da guerra, que
estavam ainda distantes, mas pelas transformações
acorridas na vida íntima da Imperatriz. Catarina, que,
no seu trabalho de soberana, se sentia cada vez mais
ciosa de sua independência, não podia desde algum
tempo tolerar sem aborrecimento a tutela do feroz e
brutal Gregório Orlpff e do lento Nikita Panine. Ela
se põe, pouco a pouco, a afastar Orloff de seu caminho,
confiando-lhe missões honrosas e não sem perigo: em
Moscou, para debelar a peste (1771); em Fpkchani,
para concluir a paz com os turcos. Sabendo, em Fokchani, que fora substituído em São Petersburgo por um
novo favorito, Wassiltchikoff, Orloff suspende as negociações entaboladas e corre para a capital russa. Às
portas de São Petersburgo, porém, não é permitida a
sua entrada, sob o pretexto de quarentena, enquanto
todas as medidas estavam sendo tomadas para guardar
o quarto de Wassiltchikoff no Palácio. Catarina dizia
então: "Minha resolução está tomada. Minha paciência durou onze anos. Agora quero viver segundo a
minha fantasia e a minha independência". Orloff
casou-se, partiu depois em viagens pelo estrangeiro e regressou semi-louco, à Rússia, onde morreu finalmente
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em 1782. O conde Panine morreu quinze dias antes.
"Os dois homens - - escrevia Catarina num tom meio
prazenteiro - - que tinham sempre opiniões diferentes
e nenhuma simpatia um pelo outro, ficarão espantados
ao encontrarem-se no outro mundo".
Mas a "fortuna" de Wassiltchikoff não foi maior.
Era um nulo para Catarina. Ela o tinha quase sob
chave, na câmara de suas entrevistas.
A imperatriz procura outro e acaba por encontrar
Potemkine. Fê-lo sair do exército e lhe deu toda a dedicação de mulher de 45 anos, já muito madura, sem
ler em troca o mesmo por parte do homem a quem, no
impulso de sua paixão, submete-se daí em diante como
uma escrava adorando o seu senhor. A correspondência amorosa de Catarina, recentemente publicada, lança
uma viva luz sobre essas relações. Mas não nos aventuremos neste domínio. Sua paixão não dura mais
que dois anos (1774-1776), mas sua amizade pessoal
prosseguiu até a morte de Potemkine, em 1791. Em
vão esforçara-se Catarina para fazer de Orloff um homem de Estado. Já em Potemkine, ela apreciava
aptidões inatas para a direção das coisas públicas. Convém dizer, no entanto, que as opiniões de seus contemporâneos, como também dos historiadores mais recentes, não estão de acordo a respeito de suas qualidades
de estadista, como o estão a respeito de sua beleza
física. Era em todo caso um homem de vistas largas
e que as aplicava a todas as coisas, às suas paixões pessoais, às suas despesas, aos seus planos de conquista —
em suma, um "samodour russo", déspota extravagante,
verdadeiro tipo do "nobre da época de Catarina", segundo a imagem que dele tem feito a posteridade, mas
sempre "infiel", "Moscovita, cossaco", segundo Catarina
que assim o acariciava nas suas efusões de ternura derramadas nas cartas que lhe escrevia.
Sievers insinua que "souberam dar ocupação e distração" a Catarina para afastá-la de suas idéias de ré-
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forma. Traía-se aqui evidentemente de adversários, que
se serviram de Potemkine, no seu jogo contra os irmãos
Orloff e Panine, cuja missão junto ao herdeiro da coroa
não havia ainda terminado.
O embaixador inglês Harris relata a cena tempestuosa que, em 1777, ocorreu entre Alexis Orloff e Catarina, a respeito de Potemkine. Orloff descrevia Potemkine como um egofeta que se apoderava do poder
para benefício próprio, o que distraía Catarina dos seus
negócios, ao mesmo tempo que afastava dela os corações dos súditos. Orloff apresentava o seu ultimatum:
— Ou nós ou ele! — e como era necessário esperar, foi
Orloff quem perdeu. De qualquer maneira, é certo que
Caíaiina interrompeu por alguns anos os trabalhos começados, se bem que a "Carta da nobreza" e a "Carta
das cidades" somente apareceram em 1785.
O primeiro desses documentos corresponde ao apogeu da influência dos nobres sobre Catarina. Esta, finalmente, se viu forçada a sancionar oficialmente o caráter não obrigatório dos serviços daquela classe perante o Estado, embora acrescentasse que, no momento em que "a pátria e o trono" estivessem em perigo, os nobres teriam de cumprir o seu dever, voltando a servir o país ao "primeiro apelo". Ela satisfez
igualmente o desejo da nobreza de estirpe ao separá-la
dos novos nobres, daqueles que haviam ascendido à nobreza pelo seu tempo de serviço na categoria de oficial
subalterno. Isto não deu, porém, nenhum outro privilégio aos nobres, exceto aquele de serem inscritos nos
capítulos especiais (o quinto e o sexto) do livro genealógico da nobreza. Catarina, entretanto, deixa livre o
acesso à nobreza por intermédio de serviços prestadas
ao Império — iniciativa de Pedro o Grande - - e assim
sublinha melhor as origens da nobreza.
A administração eletiva dos nobres da província
estava intimamente ligada ao serviço do Estado. Em
compensação, por uma "Carta", Catarina legaliza de-

finitivamente a organização da nobreza por distritos.
Concede à organização dos nobres do "governo" os
direitos civis de cidadão; acrescenta ao projeto elaborado pela Comissão do Código sobre "os direitos dos nobres", numerosos artigos que estabelecem a imunidade
dos nobres em matéria de punições corporais, a justiça
dos "pares", etc., ao mesmo tempo que os autoriza a
comnrarem aldeias como também servos, a fazer comércio, etc.
Os nobres esperavam outra coisa da proclamação
solene do Ato referente aos seus direitos. Não acharam
nele quase nada de novo, O memorialista Vinsky anota
em suas Memórias os sentimentos que então agitavam
a maioria da nobreza, ao saber que Catarina "sem nenhum risco nara a sua autocracia conseguira, por esse
ato de desafio, enganar a nobreza e lançar poeira aos
olhos da Europa". Proteger, portanto, os nobres à
custa dos camponeses, não era motivo para mie alguém
se envaidecesse diante da Europa. E' verdade que a
autocracia não nerdia nada: isso constituía uma das
queixas dos espíritos avançados dentro da nobreza. Mas
a maioria dos nobres não soube usufruir os seus
novos direitos — em virtude da precariedade de sua
cultura e da insuficiência de seu senso corporativo.
Como auer que seja, foi a mesma Catarina que começou
a libertar os nobres e, com ò mesmo golpe, personificou
nessa libertação a libertação das demais classes.
Ela queria fazer algo de semelhante com as "pessoas de classe média", a qual, no sentido europeu da palavra, não existia ainda na Rússia. A. população urbana
atingia apenas 3 por cento da totalidade dos habitantes
do Império. Não se contava então na Rússia mais de
250 cidades, embora que, pelo estabelecimento dos distritos, fosse Catarina obrigada a fazer passar um número equivalente de aldeias à categoria de cidades. (Uma
centena dessas novas cidades voltou logo depois à categoria de aldeia). Desde o Código das Administra-
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ções, Catarina experimenta introduzir nas cidades elementos de autonomia, como nas províncias. O "prefeito" ("golova", a cabeça)
funcionário eletivo
tinha aí o posto de "marechal" ide nobreza): as instituições iudiciárias eram separadas das administrativas. Na Comissão do Código, havia mesmo um projeto elaborado sobre a "classe média das pessoos", mas
tal projeto não continha mais do crae a definição de
direitos referentes às pessoas e seus bens, alheios à estrutura corporativa das cidades. A "Carta das cidades",
aparecida em 1785, marca sob esse asnpcto um s^anHe
progresso. Aqui, pela primeira vez, toda a população
de uma cidade é considerada como uma certa entidade,
um todo, subdividido em seis partes (como no Livro
da Nobreza). Para ser inscrito no primeiro livro "de
autênticos habitantes urbanos", era indispensável possuir na mesma cidade uma casa, um terreno, sem
diferença de classe. De três em três anos, os cidadãos
procediam às eleições de seu órsão representativo, a
"Duma Geral" (Conselho Municipal geral) e o órgão
executivo deste último. A "Duma" tratava de ouestões do comércio, da indústria e de toda a administração urbana.
Mais ainda aí a autonomia fracassa, não somente
porque a população urbana se encontrava mal preparada, como também porque os administradores do governo e do distrito residindo nas cidades dominavam as
instituições, usurpando-lhes a maior parte das atribuições. Pouco a pouco a "Duma Geral" cessa de existir;
seu órgão executivo transforma-se em repartição governamental: de 100 habitantes urbanos 2 ou 3 apenas, no
máximo 10, apresentam-se às eleições. Os nobres que
habitavam as cidades consideravam humilhante misturar os seus votos com os dos pequenos burgueses.
Quanto aos comerciantes, industriais e artesãos de toda
a espécie administravam-se nas cidades segundo os
velhos costumes que seguiram antes de Pedro, sob o

reinado de Pedro, e que conservaram por longo tempo
depois de Catarina. Entre outros manuscritos de Catarina, conserva-se ainda, escrito por sua própria mão,
um esboço de "Carta dos camponeses", isto é da última das três classes principais. E' precisamente esta
"Lei rural" — "Lei humanitária", que Sievers, comovido, relembrava à memória de Catarina no número
das medidas "igualmente indispensáveis" que lhe havia proposto mas que, depois, foram abandonadas. Entretapto, não há motivo para deplorar essa negligência,1
o projeto não era mais do que uma simples repetição
do esquema da "Carta das cidades". Quanto à "Lei
humanitária;", os camponeses não tiveram a ventura
de usufruí-la no reinado de Catarina.
A QUESTÃO DO ORIENTE E A PAZ DE IASSY
Catarina, naturalmente, não pensava que a paz de
Koutchouk-Kainardji pusesse fim à Questão do Oriente
a qual abrira tão vastos horizontes.
Desde 1776, ela tenta estender ainda os direitos de
navegação sobre o mar Negro, que havia obtido. Exige,
em conseqüência, da Turquia, o direito de passagem
pelos Dardanelos no mar Negro, para algumas fragatas
de guerra camoufladas em barcos mercantes. Quase
terminou a questão pela ruptura das negociações, mas
ela se limita desta vez a um compromisso. Em março
de 1779, em Aynali-Kavak, o sultão entra novamente de
posse do território compreendido entre o Bug e o
Dniester; em troca, ele concordava na travessia livre dos
barcos mercantes russos pelos s*Dardanelos e sancionava
a eleição do khan da Criméia. Costuma-se dizer que
Potemkine foi quem pela primeira vez viu a Questão
do Oriente sob um ponto de vista mais agudo — até
ao plano de partilha da Turquia. Mas isto não é totalmente exato. Numa conversação com José II (1783),
Catarina apresenta Potemkine como seu "discípulo"
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que deve unicamente a ela os seus conhecimentos políticos", Não se pôde atribuir, no entanto, a Catarina em
pessoa a idéia da partilha da Turquia. O autor desse
plano foi seu jovem secretário, Alexandre Besborodko,
que antes fizera seus estudos na Academia de Kiev e
era homem capaz.
Depois de 1776, _dirigia ele a Potemkine uma memória sobre a questão do»s tártaros na qual demonstrava que seria fácil dominar a Criméia. Já em 1780
(a este tempo, membro do Colégio estrangeiro) lançava
o projeto da criação de um Estado "dácio" independente (a Rumânia dos nossos dias) com um príncipe
ortodoxo no poder (provavelmente o próprio Potemkine) e, no caso de grandes sucessos militares, o restabelecimento do Império grego em lugar da Turquia.
Como era lógico esses projetos estavam ao gosto daqueles que os inspiravam. Tanto Catarina como Potemkine haviam neles insuflado a sua paixão e sua rica
imaginação.
O projeto grego, por outro lado, vem de origens
mais remotas. Quando, em abril de 1779, o segundo
neto de Catarina nasceu (o primeiro neto recebera o
nome de Alexandre em homenagem a Alexandre o
Grande, rei da Macedônia), ela o chama de Constantino,
dá-lhe uma ama grega e o põe entre crianças gregas.
A medalha cunhada em recordação de seu nascimento
trazia a efígie da catedral de Santa Sofia de Constantinopla, tendo, ao fundo, o mar Negro e um astro
nascente.
Fiel a essas aspirações, Catarina modifica b sistema de alianças. Por seu turno, a Áustria alimentava
então os mesmos aneles: o ambicioso José II, hostil
à política pacifica de Maria Teresa, era um aliado preferido, Potemkine mostrava-se igualmente partidário
ardoroso da aliança militar com a Áustria, em oposição
a Panine, acusado agora de manter relações por demais
estreitas com a Prússia. Os dois soberanos entenderam-

se rapidamente; em junho de 1780, José II teve uma
entrevista com Catarina, em Moguilev, no curso de uma
viagem da czarina através da Rússia Branca, e a impressão foi reciprocamente das mais favoráveis. Catarina,
em tom de graça, pergunta a José se não deseja conquistar Roma para capital de seu Império; José não lhe
fica atrás na polidez e espírito e lhe propõe que estabeleça a Roma russa em Constantinopla. Ele escrevia então que a Imperatriz "se entrega agora com toda a alma
ao seu projeto de reconstrução do Império grego".
Em maio de 1781, a aliança entre a Rússia e a Áustria foi concluída — defensiva na forma — de maneira
a não contradizer as alianças anteriores. Mas um documento anexo secreto estabelecia obrigações recíprocas
com relação à Sublime Porta. Estimulada, Catarina decide-se, na previsão de uma guerra com a Turquia, que
já se considerava como inevitável, a confiar a José o
plano de suas conquistas respectivas e também no caso
de eventuais sucessos o projeto Besborodko que visava
a partilha da Turquia.
Na sua resposta, José II, embora propondo restringir as pretensões russas a Otchakov e algumas ilhas do
Arquipélago, exigia parte da que é, hoje, a Rumânia,
bem como os territórios que putrora pertenceram a Veneza, ísíria e a Dalmácia. Isto fez Catarina não aceitar
as pretensões de José, o que o irritou muito; na sua última resposta, ele se limita a frisar que o aspecto da
política internacional não era mais o mesmo e que dai
em diante os turcos se absteriam de atacar Catarina,
então, resolve agir independentemente. Sem prevenir
José, ocupa a Criméia como se tratasse de simples questão interna. Em 1783, o primeiro khan da Criméia, Chakine Guirée, cede o seu país à Rússia, a preço de uma
pensão anual. A experiência coroa-se de êxito e a Turquia não protesta.
Excitada pelo triunfo, São Petersburgo redobra a
audácia. Os anos de trégua foram empregados na pré-
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paração da luta que havia de vir e, antes de tudo, em
terminar a colonização das províncias meridionais e
incorporar definitivamente à Rússia os territórios recéni-conquistados. Catarina confia essa tarefa ao próprio Potemkine que, a essa ocasião, foi nomeado "tenente" (termo correspondente ao "Statthalter" alemão)
das províncias meridionais unificadas. De posse do título, Potemkine desdobra uma energia surpreendente.
Ein alguns anos apenas, funda novas cidades, como
Kherson, Sebastopol, Ekaterinoslav, Nikolaev. Foi um
empreendimento grandioso. Entretanto, as despesas
para essas obras, necessárias para a sua conclusão,
exigiam milhões. Os trabalhadores, nessas regiões, sofriam falta de víveres. Rumores desfavoráveis começaram a levantar-se sobre a obra empreendida pelo general-governador da "Nova "Rússia" e chegaram a São
Petersburgo. Numerosos inimigos de Potemkine empenharam-se em persuadir Catarina a empreender uma
viagem aos próprios lugares onde se edificava a obra
para certificar.se de visu, do que ocorria. Potemkine
aproveita o próprio jogo dos adversários, não somente
para defender-se, como também para sair como ujn
íriunfador. Catarina aceita voluntariamente a viagem.
Ela precisava justificar aos olhos de seus inimigos a escolha que havia feito.
Assim foi a idéia da famosa viagem de Catarina ao
Sul (em 1787), viagem emprendida em companhia de
estrangeiros ilustres que havia convidado (inclusive
José H a quem se uniu p seu ministro Kobentzel, o espirituoso Príncipe de Ligne, o conde de Ségur, embaixador francês, etc., etc.). Desde 1784, Potemkine decidiu preparar as referidas terras para a visita da soberana. Sobre a passagery de Catarina, cidades e fortes
foram edificadas e flstimas construídas. Multidões de
cossacos e alienígenas, representantes de raças e tribos
diferentes tais como tártaros, kirfhiz, nogays, etc. desfilavam. O aspecto do país que até então era um de-

serto, mudou inteiramente, como por efeito de magia.
Na sua conversação com o conde de Ségur, José assim
raciocinava: "A distância de Constantinopla a Sebastopol é de 36 a 48 horas; é preciso, portanto, que os turcos
atravessem toda a península balcânica, a Moldávia, a
Valáquia e a Bessarábia para enfrentar as tropas russas no Bug ou no Dniester." Nesse sentido o domínio
das costas fortificadas do mar Negro modificava, com
efeito, a situação estratégica. O passeio de Catarina
parecia, singularmente, uma grandiosa provocação bem
em frente à Sublime Porta.
As famosas "aldeias Potemkine" montadas como
decorações para essa viagem memorável ficaram desde
então proverbiais. O fato permaneceu indiscutível: o
aspecto decorativo desempenhou grande papel nos preparativos de Potemkine. Mas a lenda sobre as aldeias
"pintadas", posta em voga por Helbig, foi desmentida
pelo príncipe de Ligne. A realidade estava, por certo,
aquém das exibições de Potemkine. No entanto, as cidades, que ele apenas esboçara, tornaram-se depois verdadeiros centros de comércio e de indústria, influentes e
populosas, com uma população que crescia rapidamente
naquela "Novorossia" (Nova Rússia), tão ricamente
dotada pela natureza. Lá, onde nos meados do século
XVIII não se contavam 50.000 habitantes, a população
nos anos de 1790 ultrapassava meio-milhão, isto é decuplicara. José H soube melhor definir a situação, reconhecendo a evidência das realizações russas e mostrando que semelhantes resultados não poderiam ser
atingidos em parte alguma a não ser na Rússia contemporânea. — "Nós outros, na Alemanha e na França,
dizia ele, não teríamos ousado empreender o_ que se fez
aqui... Aqui não se mede o sacrifício de vidas nem o
esforço humano; aqui se constróem estradas, portos,
fortalezas, palácios — sobre pântanos; plantam-se florestas nos desertos, tudo isto sem pagar os trabalhadores, que, sem proferir uma queixa, são privados de
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tudo, dormindo no chão e passando fome muitas vezes...
O amo ordena, o escravo obedece... Como aqui não se
poupam homens nem dinheiro, nada parece impossível". Além disto, Catarina pode "gastar o que bem
lhe parece sem endividar-se. Sua moeda vale o que ela
quer que valha; pode até mandar cunhar moeda de
couro". Em pouco tempo, tornava-se o ''país de ilimitadas possibilidades", segundo a expressão depois consagrada, e isto era o que permitia julgar a rapidez com que
a Imperatriz decidia as suas conquistas e dirigia p seu
expansionismo. O próprio José cede a essa impressão
e, não obstante a sua marcante prudência a respeito de
todos os planos de Catarina, deixa-se envolver pela
guerra.
Essa guerra estava muito mais próxima do que Potemkine acreditava. Contava ele adiá-la por mais dois
anos necessários para concluir os seus preparativos.
À provocação feita pelo passeio de Catarina no Sul,
o sultão responde (em 1786), por um apelo a todo o
mundo musulmano, incitando-o a estar pronto para tomar a defesa do Império otomano, sua integridade e a
fé. A defecção do czar Iraclius da Geórgia — que se passara para a Rússia apesar de que o sultão o tratava
como vassalo — foi o pretexto para o rompimento. Em
26 de junho de 1787, o embaixador russo em Constantinopla, Boulgakoff, recebe o ultimatum da Turquia
que exigia a restituição da Criméia, a renúncia no protetorado sobre a Geórgia, o afastamento dos cônsules
russos em lassy, Bucarest e Alexandria e o reconhecimento do direito da Turquia em fiscalizar a passagem dos barcos mercantes russos no mar Negro.
Em 13 de agosto, o sultão resolve começar a ofensiva. E é então que surge o aparato das vaidosas inscrições que ostentavam os arcos de triunfo em Kherson, tais como: "Estrada de Bizâncio". Os preparativos militares de Potemkine eram tão insuficientes que
se deixa arrastar pelo desânimo e escreve a Catarina

considerando-se pronto a renunciar o posto de comandante em chefe e a "eclipsar-se" na vida privada. Ai,
então, é que se manifesta o valor de ambos os correspondentes. Catarina prodigaliza encorajamentos ao '
seu "melhor am^o". "Não te deixes abater pelos
tristes pensamentos, tem corasem, fortalece o teu espírito e a tua alma" — responde-lhe. Quando a frota
russa foi dispersada pela temriestade, a mesma frota
rme, dentro de um ano "fpria ditado leis ao Tzar-Grad"
fConstantinopIaV Potemldm rnercrulha num sorribrio
desespero — "Esfnn quase morto... onero terminar
minha vida na solidão e na obsciiridade" — insistia
êTe e checara mesmo até a propor a Catarina a retirada
de suas tronas da Criméia! - - "Nada está perdido
redarmiiu ela — és rnais impaciente que uma criança
de cinco anos".
Ela deu-lhe ordens para "transformar a defensiva
em ofensiva" na direção de Otchakov ou de Benderv.
"Devo affora - - explicava ela a seu secretário — tudo
fazer para mie o mundo saiba eme deposito no príncipe
uma ilimitada confiança e que não me enganei na escolha..."
Em 1788, Catarina continuava a aconselhar Potemkine. Mas a situação era dificil. Potemkine conhecia
melhor mie Catarina a diferença entre o eme lhe havia mostrado durante a viagem e o mie realmente existia. Tinha razões bem fundadas para não passar à
ofensiva. E tudo caiu num impasse. Não somente Potemkine se abstinha de operações decisivas, como ainda
embaraçava a ação de Souvoroff -— com medo que este
tudo abarcasse — pois Souvoroff vinha se distinguindo
pelo seu espirito resoluto.
Tais oscilações da guerra não podiam deiíar de
exercer a sua má influência sobre a situação internacional. Após a morte dê Frederico II (1786), as relações entre a Rússia e a Prússia tornaram-se abertamente hostis. O aliado de Catarina, José II, guerreava
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sem êxito, sentindo-se cada vez mais embaraçado pelos
crescentes obstáculos dentro do seu pais. Afinal, o rei
romântico, Gustavo III da Suécia, que almeiava
eclipsar a glória de Gustavò-Adolfo e de Carlos XII,
supõe caie o momento é favorável para tirar proveito
da posição difícil de Catarina: protegido pela Inglaterra
e a Prússia, declara guerra à Rússia. Catarina, porém,
consegue lançar os finlandeses contra ele. Segundo a
convenção de 1773. a Dinamarca deveria tornar partido
contra a Snéria. E', entretanto, essa posição da Dinamarca que determina a explosão de patriotismo na Suécia e faz a popularidade de Gustavo III. Potemkine, então, insiste para rrue Catarina aceite a mediação da
Prússia. Mas a imperatriz compreende que, sem apresentar antes alguns êxitos militares, as negociações de
paz lhe seriam de cmalrmer forma desvantaiosas. Decide, então, manter firmemente a sua aliança com
José II.
Felizmente, para ela, a campanha de 1789 foi mais
bem sucedida oue as anteriores, embora Potemkine continuasse a exibir a sua falta de talento estratégico. Ele
permanece no acampamento, num luxo fabuloso, passando o tempo em companhia de mulheres, arruinando
a sande corn toda sorte de excessos. E é ai eme Souvoroff ocupa o primeiro plano. Em dezembro de 1788,
à custa de nrandes perdas, tinha-se apoderado finalmente de Otchakov. De agosto a setembro, Souvoroff
conmiista as duas maiores vitórias da campanha: em
Fokchanis e em Rumnik. Potemkine, por sua parte,
apenas conrruista Ackerman e Bendery, sem luta, o que
mereceu um elogio involuntariamente irônico e ferino
de Catarina: "E" mie, provavelmente, só o teu nome foi
bastante para insoirar srande medo aos inimisros, os
quais, logo à primeira vista, se apressaram ern fugir.. ."
Catarina, então, julga propicio o momento para
negociar a paz. A Sublime Porta inclina-se também ao
armistício. Mas Catarina exigia a paz imediata, do cem-

trário continuaria a guerra. Esta prolonga-se ainda durante o ano seguinte, 1790, enquanto a situação da Rússia se tornava cada vez mais difícil. O ministro da
Prússia, lledzberg, concebe um plano complicado para
a troca de territórios, cujo fim principal era entregar a
Prússia com mais um pedaço da Polônia. Em 31 de
janeiro de 1790, a Prússia conclui uma aliança com a
Turquia. A morte de José II põe fim a todos os sonho^
de futuras partilhas da Turquia. Seu sucesspr, Leopoldo,
aspira à paz, com p apoio da Inglaterra. Com exeção
da Prússia, a Europa tendia ao statu quo.
Em face desse novo aspecto da política, Catarina,
fatigada da guerra, principia a entrar no terreno das
concessões. E' assim que ela contenta-se em exigir somente Otchakev e a fronteira sobre o Dniester; reconhece também o segundo golpe de Estado no país
sueco, que reforçava as prerrogativas reais de Gustavo III e assina a paz com a Suécia, em Verelã (14 de
agosto de 1798). Ela escrevia a Potemkine: "Retiramos
uma pata da lama; quando retirarmos a segunda, poderemos então cantar aleluia". Mas "retirar a pata" da
guerra turca era muito mais difícil. Potemkine batia
o record do luxo e do esplendor na sua famosa "zemlianka", habitação subterrânea em Bendery, enquanto
as operações militares prosseguiam frouxamente. E só
em dezembro de 1790 é que Souvoroff captura Izmail.
Ao mesmo tempo que Catarina exigia ações decisivas
para apressar a paz, Potemkine faz o possível para embaraçar Souvproíf, sem participar sequer nas operações
militares. Subitamente parte para São Petersburgo num
aparato verdadeiramente principesco e se demora na capital até o fim de julho; ao partir, confia o alto comando a Repnine, com a ordem de nada empreender
de decisivo na sua ausência. Isso estava evidentemente
em contradição com ps pedidos de Catarina — adiar a
sua partida para "não afastar as negociações de paz
nem retardar a campanha". Desta vez, o golpe de Pó.
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temkine provoca a frieza de Catarina, frieza que, no
entanto, não provinha tanto das divergências de pontos
de vista políticos (Potemkine era pela aproximação com
a Prússia e este assunto provocava cenas com Catarina) mas da nova paixão da imperatriz sexagenária
inspirada pelo gentil mancebo de 22 anos, Platão ZouboíT. Até aí, a câmara do "general-ajudante de campo" havia sido ocupada consecutivamente por Gregório
Orloíf, Wassiltchkoff e Potemkine, depois posto à disposição de ocupantes temporários, indicados pelo próprio
Potemkine. Zouboff foi o primeiro a entrar aí independentemente de Potemkine, que, logo percebe no jovem
um rival perigoso. Zouboff, profundamente ignorante e
inculto, segue as pegadas de Potemkine, conquistando
toda a influência e todos os favores de Catarina. Quando Potemkine partiu para São Petersburgo, foi com a
intenção de "arrancar o dente" (espécie de trocadilho:
"zoub", em russo, quer dizer "dente"). Mas tal não
acontece. Potemkine torna-se sombrio, deixando-se dominar pelos pressentimentos da morte próxima e, para
desabafar-se da constante angústia, passa o tempo em
festins de um esplendor e de uma prodigalidade sem
limites. Essa pompa atingiu o seu ponto culminante na
festa oferecida em honra de Catarina no palácio de Taurida (mais tarde sede da Duma do Estado). Em vão
Catarina exorta Potemkine a "autorizar as forças de
terra e mar a uma pronta ação, sem o que a guerra
prolongar-se-ia ainda mais".
Potemkine, porém, parecia ter esquecido a guerra.
Uma dezena de mensageiros, que lhe havia enviado
Repnine, em vão esperavam ser recebidos por Potemkine. Por outro lado, observam os historiadores muita,
rés, as operações no "front" desenvolviam-se melhor,
com a ausência dele.
Depois de vários e grandes sucessos, Repnine enfrenta os delegados de paz. E foi então que Potemkine,
irritado pelas suas desventuras na Corte e doente, de-
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cide-se a deixar São Petersburgo. Mas não lhe foi dado
assinar a paz. As vésperas de sua chegada, Repnine-— de
propósito deliberado, naturalmente — havia assinado as
cláusulas preliminares do tratado de paz. Potemkine
não teve forças de conduzir as negociações até o fim;
seu organismo, minado por todos os excessos, não pôde
mais resistir. Morre a 5 de outubro de 1791, e, como
estava em marcha de lassy para Nikolaev,. Catarina o
pranteia demoradainente. Todos os defeitos de Potemkine não puderam atingir o grande afeto que ela devotava 90 seu favorito, e é fácil reconhecer como plausível a afirmação de um dos seus parentes, Samoiloff,
que, já em 1774, a imperatriz estava unida a Potemkine
(como ela mesma lhe escrevia) por "laços sagrados",
isto é pelo casamento religioso.
As condições da paz não eram apenas negociadas
diretamente com a Turquia. A Prússia e a Inglaterra intervieram, e, não fosse a oposição do Parlamento, Pitt
teria expedido um ultimatum a São Petersburgo,
enviado à frota inglesa ao mar Báltico, antes lançando,
uma vez, o rei da Suécia e a Polônia contra a Rússia.
Condições relativamente suaves são propostas a Catarina, que as recusa. Finalmente as potências se contentam com a promessa de Catarina de não embaraçar à
liberdade de navegação no Dniester.
Em 9 de janeiro de 1792, a paz foi assinada em
lassy. A Turquia confirma o tratado de 1774, de Koutchouk-Kainardji; ratifica a conauista da Criméia pela
Rússia e mais concede a esta última a estepe de Otchakov, entre o Dniester e o Bug, onde, alguns anos
mais tade, foi edifiçada a cidade de Odessa. Catarina
não considerava esse resultado como definitivo. A partir dos princípios de 1794, ela faz novos preparativos
em larga escala para uma nova guerra contra a Turquia. O pretexto do conflito já era encontrado: a proposta da Turquia concernente à modificação das tarifas
aduaneiras, seguida da recusa de Catarina. Chega a hora
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de Zouboff para insistir numa expedição contra Constantinopla, lutando contra o espírito moderador de Besborodko e vencendo-o, tal como vinte anos antes acontecera com o triunfo de Potemkine sobre a influência
equilibrada de Panine. Foi por causa dos graves acontecimentos na Polônia que o aludido projeto não foi
realizado.
Orloff, IPotemkine, Zouboff — essa linhagem de
favoritos de Catarina coincidia com a linha constante
da politica diante da questão do Oriente. Quer isso
dizer que a política oriental de Catarina foi forjada por
eles ou, pelo menos, graças à influência dos mesmos,
como há quem afirme? Não, com certeza. Vemos Catarina tratar essa questão de maneira mais firme e mais
conseqüente do que o mais firme dos três de seus favoritos. Aqui, como em outro lugar, como em outras questões, ela permaneceu fiel a si mesma, não se apoiando
no braço de um homem senão na medida aue julgava
necessário e sempre quando o admitia. Melhor seria
levar os elogios entusiásticos de seus favoritos a respeito de sua politica na conta dos esforços que faziam
para agradar-lhe, falando e agindo sempre segundo os
deseios dela, para merecerem a sua benevolência.
Admite-se apenas que Zouboff, o derradeiro dos favoritos, tenha exercido realmente uma influência sem limites sobre a envelhecida imperatriz.
AS ÚLTIMAS PARTILHAS DA POLÔNIA
Quanto mais Catarina tomava por si mesma a
iniciativa de inspirar e conduzir grandes acontecimentos no Sul da Rússia, tanto mais se via forçada, na fronteira ocidental, após a primeira partilha da Polônia, a
seguir a marcha de acontecimentos preparados por
outros — amigos duvidosos ou inimigos declarados.
Por esta razão, a história da segunda e terceira partilha
da Polônia se acha ligada Intimamente ao caleidoscópio da diplomacia européia,
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Os acontecimentos da Polônia desenvolviam-se sob
o ódio geral dos polacos contra os russos. StanislauAugusto, a este respeito, dizia ao conde de Ségur: "Está
visto que depois da desastrosa partilha do nosso pais, a
Áustria e a Prússia deixaram à imperatriz a triste honra de nos controlar, é à Rússia somente que os polacos
atribuem toda a causa de suas desgraças: o ódio de todos dirige-se contra ela. A conduta de suas tropas, o
tom agressivo de seus jovens oficiais, a insuportável
arrogância dos embaixadores russos, tudo isto excita
contra a Rússia um ódio feroz que, por ter sido longamente contido, explodirá com uma violência ainda mais
irresistível". Em vão o Conde de Ségur tentava persuadir o rei e os membros da oposição de que, nos seus
esforços para contrabalançar a aliança anglo-prussiana,
pela quádrupla aliança da França, da Áustria, da Espanha e da Rússia, Catarina insistia sempre, como condição indispensável, pela garantia da independência da
Polônia e a integridade de seu território.
— "Creia-rne, dizia Inácio Potocky ao conde de
Ségur, é impossível falar da Rússia a um polaco sem
que a sua fisionomia não empalideça de terror e fique
crispada de cólera. Somente o nome de "russo" é
bastante para nos recordar a perda da liberdade, das
nossas leis, da nossa glória,".
Dominada por esses sentimentos, a Polônia toma p
caminho que o historiador polaco Achkinazi reconhecia
como "perigoso". Em 1788, a "Dieta quadrienal" reúne-se e, sem ter ainda tempo "nem para organizar as
forças, nern obter dinheiro, nem preparar os meios de
proteção às suas decisões", adota toda uma série de
medidas vexatórias contra a Rússia. A mais grave foi
a reforma da Constituição para fortalecer a autoridade
do rei. Desde o ano de 1789, essa reforma estava pronta.
A Rússia vê-se obrigada a retirar suas tropas da Polônia
e a chamar o seu embaixador. Num instante difícil
para a Rússia, em 2 de maio de 1791, os membros da
maioria da Dieta elaboraram o projeto do golpe de
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Estado que foi posto em execução no dia seguinte, 3 de
maio. O rei participava dessa reunião da Dieta.
A formação de ministério não responsável, a supressão do Hberum veto e o reconhecimento da monarquia hereditária — tais foram as bases da nova Constituição, votada por aclamação. Por este ato hostil à Rússia, oposto aos interesses da Prússia e sugerido pela
Áustria, a Polônia coloca contra si todos os partidos
da "anarquia" polaca. Antes de agir contra a Polônia, Catarina achou necessário aguardar a conclusão
do armisticio com a Turquia (agosto de 1791). Depois
de 1782, a Áustria e a Prússia, em parte, se achavam detidas pela luta contra a Revolução Francesa.
Logo que ficou com as mãos livres, Catarina atende
aos propósitos dos polacos exilados, após o 3 de maio
em São Petersburgo, tendentes ao restabelecimento
pela força armada, da antiga ordem de coisas. Em maio
de 1792, as tropas russas entram na Polônia, e Felix
Potocky proclama a "confederação" na cidade de Targovicé. À "Dieta quadrienal", que não conseguira organizar a defesa do país, acha-se impotente; as esperanças em Berlim e em Viena não se justificam mais; sob
a ordem de Catarina, Stanislau se vê forçado a aderir
à confederação de Targovicé; os "patriotas" de 3 de
maio de 1791 refusriarn-se no estrangeiro. Entretanto,
os confederados de Targovicé, já senhores do poder, não
foram mais aptos em restabelecer a ordem: eles são
alvo do ódio geral e Catarina se viu obrigada a afastálos da administração da Polônia. E toma, então, um
partido de que até então havia sempre obstinamente declinado: resolve recompensar a Prússia, por sua luta
contra os revolucionários franceses, com uma província
polaca.
Ern 16 de dezembro de 1792, o ministro da Prússia, von Holz, foi informado do consentimento de Catarina em ver a Grande-Polônia — a parte mais distante da Rússia — ocupada pelas tropas prussianas;
quanto à imperatriz, tinha ela intenção de anexar um

— 75 —

território equivalente, situado na Ucrânia onde "todas
as províncias e cidades foram fundadas e povoadas pelos russos, que professam a mesma religião que professamos". A Prússia não deixa de aproveiíar-se da
oferta. Em 16 de janeiro de 1793, o general Mõllendorf
cruza a fronteira e ocupa o território que lhe fora destinado; como pretexto, alega-se o desejo da Prússia em
garantir-se contra as manobras dos "jacobinos" na Polônia,
jl [
A partilha da Polônia, portanto, como se entrevê,
foi apresentada como um defesa contra os princípios
dos revolucionários franceses e o fato se tornou mais
marcante após o suplício de Luiz XVI. Catarina, contudo, não se precipitava: ela quer desempenhar o papel
de defensor da Polônia contra a usurpação da Prússia.
Envia a Varsóvia o seu velho colaborador, o conde de
Sievers, cuja personalidade impõe respeito devido à sua
idade e às suas opiniões liberais.
ü objetivo de Catarina era obter do governo legítimo da Polônia um ato legal consagrando antecipadamente essa concessão territorial feita à sua custa. O
general Mõllendorf f foi igualmente posto ao corrente
do referido projeto. A confederação de Targovicé foi
substituída pela de Grodno; Catarina convida Stanislau
a tomar a chefia dessa confederação. Mas os confederados se pronunciam contra o desmembramento de seu
país e contra a reunião da Dieta para esse fim. Sievers
propõe então submeter a questão da reunião da Dieta
à decisão do "Conselho Permanente" abolido, depois de
1791, pelos "patriotas". À custa de corrução e de violência, o general Igelstrpm consegue assegurar nas eleições uma dócil maioria. Entre os delegados, vários
deles acreditavam ainda na boa vontade de Catarina
que queria salvar a Polônia da cobiça prussiana, de sorte
que a comissão eleita pela Dieta foi autorizada a conversar somente com a Rússia e não com a Prússia,
conversar apenas sobre a aliança e não sobre concessões territoriais. Sievers aproveita a circunstância para
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começar (por autorização de Catarina) as negociações,
independente da Prússia. Apresenta ao Comitê um projeto de tratado, que concedia à Rússia todos os territórios ocupados pelas tropas russas; em compensação, a
Rússia comprometia-se a salvaguardar a futura Constituição da Polônia. O ato foi assinado com toda a brevidade, em 22 de julho de 1793. Intencionalmente, as
conversações com a Prússia eram sempre retardadas.
Diante disso, Frederico Guilherme faz meia-volta.
Rompe a coaiisâo contra a França e transfere tôda«
as suas tropas da Polônia. De um golpe, a fisionomia
da questão muda inteiramente em Grodno.
Sievers
une-se à Prússia e em 23 de setembro, afinal, a Dieta
ratifica o tratado de anexação, em proveito da Prússia.
E' aqui que tem lugar a famosa e silenciosa sessão da
Dieta; ao alvorecer, sob a ameaça das baionetas russas,
o marechal da Dieta interpreta o silêncio da Dieta como
um consentimento. E é assim que a segunda partilha
da Polônia recebe a sua consagração legal.
Passados alguns dias, um deputado apresenta à
Dieta uma moção favorável à conclusão de uma aliança
perpétua com a Rússia. A 5 de outubro, Sievers adere à
proposta e toma parte na elaboração de um projeto segundo o qual a Polônia não podia modificar a sua Constituição sem o consentimento da Rússia. Em caso de
guerra os dois Estados comprometiam-se a ajudar-se
reciprocamente por todas as formas; era permitida a
entrada das tropas russas na Polônia; os ministros dos
países, acreditados junto às Cortes estrangeiras, deveriam agir sempre em comum acordo.
Com algumas
leves emendas, esse projeto foi aceito em Grodno e assinado em 16 de outubro. O presidente da Dieta, Bilinsk, proclama o novo acordo como devendo assegurar
a felicidade da Polônia; o rei, com lágrimas nos oliios,
aperta Sievers em seus braços. Era possível confiar que
a Polônia, ao preço de grandes sacrifícios quase equivalente à perda de sua soberania, chegasse a uma base
segura para sua existência ulterior. Sievers havia mes-

mo elaborado, em acordo com Mochinsky, o projeto de
uma nova Constituição que fez aprovar pela Dieta. Mas
isso não favorecia o jogo de Catarina. Já há tempos
ela não via com bons olhos o liberalismo de Sievers.
Escreve-lhe "que os seus conselhos, seus projetos e pontos de vista devem ser observados conforme o seu desejo". Depois, inopinadameníe, em 13 de dezembro de
1793, por um fútil pretexto, ela chama-o de Varsóvia.
O general Igelstrom, comandante em chefe das tropas,
um rude mais desajeitado soldado, foi enviado em
substituição de Sievers, a título de "ministro plenipotenciário". Através dessas medidas via-se evidentemente a influência de Platão Zouboff.
Seria difícil dizer qual o rumo que tomariam os
acontecimentos se o regime fosse mais suave. Ora, a
situação se agravou com as medidas de Catarina.
Apesar dos 40.000 soldados russos que nela se encontravam, a Polônia ferve de indignação diante da nova
partilha e da perda de sua independência. Os refugiados polacos preparam uma resistência organizada. Os
emigrados patriotas de Dresden e de Leipzig enviam a
Paris o general Kosciuszko, o mesmo Kosciuszko que
se celebrizara na participação da guerra da Independência dos Estados Unidos. Esse homem, influenciado
pelo espírito das idéias novas, era portador do plano
de sublevação da Polônia, baseado na declaração de novembro da Convenção (1792) que proclamava "a ajuda
a todos os povos ansiosos pela restituição de sua liberdade". A Assembléia Legislativa declara Kosciuszko cidadão honorário da República francesa. O historiador
polaco Achkenazi, a propósito, declara: "Os Polacos
ignorava,ni que essa rumorosa "brissoiiade" (*) era
uma comédia política e que, naquele momento mesmo,
os franceses preparavam-se para reconhecer a segunda
partilha da Polônia, que julgavam "vantajosa para a
política francesa". Kosciuszko entrou como saiu. En'*) Nome dado também aos glrondinos na Revolução Francesa, por ser
Brissot um dos chefes revolucionários.
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tretanto seus agentes espalhavam-se já por toda a Polônia, portadores da proclarnação que apelava para a
aristocracia e o povo se levantarem a fim de salvar a
pátria. E' verdade que esses apelos não tiveram grande
repercussão. Havia no país poucas cabeças exaltadas.
O povo permanecia passivo. A pequena nobreza só se
interessava pela liberdade na medida em que pudesse
libertar-se da férula das leis e aliviar-se, à custa dos camponeses, do peso de seus cargos públicos. A insurreição
explode espontaneamente, em março de 1794, logo em
seguida à recusa de um destacamento em transferir-se,
na data indicada, para o licenciamento de uma parte
das tropas polacas. O destacamento põe-se em marcha
em direção de Cracóvia, onde o espera Kosciuszko. Lá
foi redigido o ato de insurreição. Kosciuszko dirigia
apelos ao povo. Igelstrom encara esse movimento
inicial com desdém. Envia contra os insurretos um
insignificante destacamento que Kosciuszko rechaça e
põe em retirada na estrada de Raclavicé. Para melhor
dizer, os vencedores constituiam-se de camponeses infantes, enquanto a cavalaria dos nobres fugia do campo de batalha.
Igelstrom perdeu a cabeça. Passa a fazer a defesa
de Varsóvia, porque contava com o apoio das tropas
polacas. Aparentemente, Varsóvia estava tranqüila.
Mas, graças ao apelo do alfaiate Kilinsky, a massa da
população urbana se organiza, e em 17 de abril de 1794,
a guarnição russa foi atacada de surpresa pelos rebeldes. Russos são mortos em qualquer parte onde se encontram. Os contingentes militares russos não recebendo nenhuma ordem "parecem bestificados", como dizia
Kilinsky: "eles se consultavam se deviam combater-nos
ou não". Em dois dias sobre uma guarnição de 8.000
homens, fora>m feitos 2.265 mortos, 121 feridos e 1.764
prisioneiros. Varsóvia encontrava-se nas mãos da plebe
que pilhava e prendia. Stanislau foi forçado a ficar ao
lado dos vencedores.

O "Conselho Supremo", criado em Varsóvia pelos
chefes dos "patriotas" que ali estavam reunidos, não
pôde fazer mais do que decretar também o recrutamento de tropas e sobrecarregar de impostos os bens
particulares. Além disto, as ordens do "Conselho" não
eram mais executadas. Em lugar de 400 mil homens
previstos, o exército de Kosciuszko não compreendia
mais do que 16 mil soldados regulares e 10 mil camponeses, armados de suas foices. Finalmente Kosciuszko se decide a deixar Cracóvia e marcha sobre Varsóvia. Entrementes as tropas russas e prussianas se
aproximam. Somente as ordens de Catarina adiaram
o assalto da cidade. Os prussianos abandonam os arredores de Varsóvia. Catarina contemporiza, à espera da chegada de Souvoroff. Em 16 e 19 de setembro, Souvoroff derrota o destacamento do general polaco Sérakovsky e, em seguida, a 9 para 10 de outubro,
são vencidas as tropas de Kosciuszko. Kosciuszko foi
ferido e aprisionado em Macejovici. Varsóvia mergulha
em desespero e o poder passa para as mãos dos extremistas, eme resolvem defender-se. A l de novembro,
Souvoroff surge diante da capital e, na noite de 5 de
novembro, as tropas russas lançam-se em assalto sangrento sobre Praga — subúrbio de Varsóvia. Os soldados russos vingam-se da matança do mês de abril.
O partido extremista perde a sua influência. A cidade
toma conhecimento de suas ameaças e a eles prefere as
tropas russas que dão entrada em 9 de novembro. No
mesmo dia, Inácio Potocky remete a Souvoroff um memorial em crue opunha à perspectiva de uma nova repartição definitiva da Polônia, "uma boa Constituição que
deve ser dada aos polacos". Souvoroff pede a interferência de Zouboff junto à Imperatriz em favor dos
polacos. Mas — observa o embaixador da Inglaterra —
"os grandes méritos desse homem não o salvam do
ridículo" que lhe valeu o pedido. À carta do rei, Catarina responde severamente que a "sorte da Polônia era
o resultado das teoi'ias subversivas, colhidas do povo
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francês" e ela convida o rei a abandonar "a cidade criminosa" (Varsóvia) e a retirar-se para Grodno a fim
de atender ai a decisão da Rússia sobre o futuro destino da Polônia.
Em realidade, a sorte da Polônia estava já selada.
Desde 3 de julho, Catarina anunciou à Prússia e à Áustria que iriam as três potências discutir a questão. A
20 de agosto Frederico-Guilherme envia instruções ao
seu novo ministro em São Petersburgo, Tauentzien. A
terceira partilha da Polônia lhe parecia indispensável,
mas não queria que a Áustria dela participasse. Em
compensação, aconselhava que se poderia aí criar um
principado para Zouboff. Mas essa manobra não teve
êxito em São Petersburgo: era preciso recompensar a
Áustria pela sua luta contra a França. Por outro lado
achava.se justo diminuir a parte que caberia à
Prússia, precisamente por não ter querido continuar
a mesma luta.
Esse estado de espírito teve por conseqüência a conclusão da paz entre a Prússia com a França (5 de abril
de 1795). Tauentzien, por seu lado, considerava que
era melhor no momento abster-se de toda e qualquer
forma de partilha. A Rússia e a Áustria, porém, reconheciam que isso era impossível. A 3 de janeiro de
1795, os dois países concluíram um tratado defensivo
contra um ataque eventual da Prússia, que se considerava então como provável (o mesmo tratado continha
também o projeto de partilha da Turquia). Fortalecidas pelo apoio recíproco, as duas potências em comum
acordo diminuíram o quinhão destinado a FredericoGuilherme nessa partilha eventual. Catarina recusa-lhe
o Vístula superior e a Cracóvia que ele cobiçava,
Muito mais tarde é Catarina acusada de não ocupar a
Galícia, cuja parte oriental é povoada por ucranianos.
E' claro que o problema das maiorias nacionais não era
debatido nem existia nessa época.
A 24 de outubro de 1795, o tratado da partilha da
Polônia entre os três vizinhos é assinado. A Rússia

extende as suas fronteiras até o Niemen e até o Bug superior; recebe também a Courlândia. A Áustria ganha
a Galícia e o resto cabe à Priissia, isto é a menor
porção.
CATARINA E A CIVILIZAÇÃO RUSSA
No domínio da civilização russa, Catarina aplica
os mesmos princípios sobre o poder absoluto mas
esclarecido do monarca que havia aplicado então nas
suas primeiras experiências legislativas. A todo momento conduzira-se conscientemente, disposta a extirpar os "preconceitos" e a criar um "novo tipo de homens". Incumbia à nova escola preparar a tarefa que
as novas leis acabavam de esboçar e a nova literatura
devia provocar a prática dos "novos costumes". Nos
três ramos — leis, ensino, literatura — Catarina julgava proceder como se tudo começasse de novo. Não
lhe era bastante ser legislador, almejava também a
instrução de seu povo. Por outro lado, beneficiaria p seu
povo com exemplos dessa nova literatura. Chegando ao
fim de seus dias sem se apossar completamente da língua russa, ela, audaciosamente, entra em ação e se
lança no jornalismo, na arte dramática da qual se servia para fins políticos.
Mas esse caminho não era sem espinhos, embora
as decepções que a esperavam fossem de natureza diferente das que recebera nos trabalhos legislativos. Se,
como legislador, ela se pôs em contato com homens de
nível intelectual bem inferior ao que supunha — a cultura dos intelectuais a quem se propunha doutrinar era
muito mais elevada do que imaginava. No curso de 34
anos de reinado, as concepções políticas dos meios cultos haviam superado as suas e foi precisamente esse fenômeno (até ali desconhecido na Rússia) que, mais tarde, provoca um agudo conflito entre os intelectuais e a
autoridade suprema.
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Inicialmente, esse conflito revestia-se de uma
aparência insignificante. Catarina pertencia à geração
que crescera sob o reino de Isabel, sua antecessora ao
trono. Essa geração instruira-se nas primeiras escolas
de instrução pública, criadas especialmente para a nobreza pelos sucessores de Pedro o Grande. Apenas
conhecimentos puramente práticos haviam sido impostos por Pedro aos seus colaboradores: matemática, artilharia, fortificação, construção de navios. Os jovens
de 1750 apaixonavam-se pelo teatro, a poesia e o ro.
mance. Pouco a pouco, porém, desenvolve-se um
gosto acentuado pelas leituras mais abstratas: a essa
época, as idéias maçônicas do auto-aperfeiçoamento e a
doutrina do direito natural começaram a entrar em
voga. Vários colaboradores de Catarina nas suas reformas vieram desse meio.
l
1
De 1770 a 1780, modifica-se a situação. Surgem novas gerações que confiaram no radicalismo político e
social de Catarina; isto se passa no momento em que
a Imperatriz estava já "com os dedos queimados" e
começava a afastar-se das abstrações de sua mocidade.
A própria Catarina oferece uma oportunidade para essa
geração exprimir-se em público. Em 1769, em colaboração com seu secretário, Kositzky, ela empreende
(anonimamente) a publicação de uma revista satírica
hebdomadária: "Wsiakaia Wsiatchina" (Miscelânea).
Foi o primeiro, o único exemplo de um monarca russo
adotando semelhante meio de influência pessoal sobre
os espíritos. Logo meia dúzia de folhas do mesmo gênero surgiram para travar publicamente com Catarina
um torneio literário público. Catarina quer, antes de
tudo, tê-los a distância e, por isto, determina a missão
de seu jornal, que não deveria ser a de uma "irmã" mas
a de uma "avó". Uma das folhas imediatamente lhe
responde: "Embora sejas uma avó, teus netos atingiram já a idade da razão".
Outro jornal acrescentava: "Os netos que agora
chegam são mais sensatos que a sua avó". Um terceiro
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declarava abertamente: "A avó está caducando". Nesse
domínio, também, Catarina pretendeu colocar-se como
"pedagoga" no objetivo de "rápida depuração dos costumes" e "a extirpação imediata de todos os vícios".
Como escritora, ela se mostrava aquém do medíocre,
com um estilo duro e nada mais fácil era aos seus confrades do que zombar desse autor, gracejando com ela.
Chegou ao cúmulo de um desses jornalistas — e dos
mais talentosos — N. I. Novikoff, tomar de Catarina a
sua própria forma literária, não para pregar uma moral
utópica ao gosto das revistas de Steele e Addison nem
para denunciar publicamente ps vícios
abstratos
mas para ridicularizá-la e para atacar os defeitos reais
da sociedade contemporânea russa, sem excetuar a nobreza nem mesmo "esses cavalheiros da Corte". Catarina replica no seu jornal que detestava "os gracejos
de mau gosto" e estabelece em seguida o princípio de
que nenhuma alusão pessoal de caráter satírico seria
permitida. Os jornalistas aderem à causa de Novikoff, e
a folha deste adquire grande popularidade. Catarina
irrita-se. Tenta protestar contra a "licença da linguagem" e as "expressões ferinas". Pede confiança e respeito à sua pessoa (sem no entanto romper o véu do
pseudônimo). Ela ameaça com a censura. Finalmente, vencida na controvérsia literária, suspende a sua
revista. As outras folhas cessaram também de circular
ainda que não fosse absolutamente par sua própria vontade.
Daí em diante, a Czarina dirige as suas vistas para
outra arena e escolhe o teatro. Gosta de escrever, escrever muito... e mal. Segundo seu próprio julgamento, suas obras não valiam grande coisa, eram medíocres. Os críticos, entretanto, ofendiam-na. Nos seus
dramas teatrais, Catarina continuava fiel às suas tendências pedagógicas, às quais acrescentava, por vezes,
um cunho político. Ela escrevia a Grimm, seu correspondente regular: Por quê motivo escrevo tantas comédias?
Eu vos respondo: Vem de três motivos — primeiro, elas
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me interessam; segundo, quero elevar o nosso teatro nacional; terceiro, não há mal nenhum em golpeiar um
pouco esses sonhadores que começam verdadeiramente
a levantar o nariz".
Quem eram esses sonhadores? Os mesmos de
sempre: seus inimigos literários que apareciam então
sob novo e mais inquietante disfarce — o dos maçons.
Após duas tentativas infrutíferas para editar um jornal
satírico, Novikoff adquire a convicção de que lhe seria
impossível conduzir por esse caminho o seu contrabando idealista. Começa por afastar-se da imperatriz,
abandonando São Peíersburgo por Moscou. Ele e seus
amigos fundam aí uma loja maçônica (1779-1780.
Inicia a publicação de um jornal que, desta vez aberíatamente, entra em campanha contra "as guerras ofensivas", a "ambição vaidosa". "A caça à glória" ataca
até mesmo "as enamoradas do soberano", que "tripudiam sobre as funções públicas, segundo os seus
caprichos". Em 1783, Novikoff, aproveitando um
ucasse de Catarina que autorizava o funcionamento de
tipografias particulares, empreende um plano de edições em larga escala. Foi o pioneiro do livro russo na
província. Durante a fome de 1787, os amigos de Novikoff organizaram em Moscou uma distribuição de pão
aos famintos. Essa atividade, de interesse puramente social, era até então completamente ignorada na Rússia.
Catarina, que não podia tolerar outra iniciativa que não
a sua, enche-se de suspeitas. Trata Novikoff com inveja e desconfiança. Em 1786, faz representar no seu
teatro de 'THermitage" cerca de três comédias em que
ridiculariza os maçons. Eles estavam metidos no mesmo saco onde se achava a famoso charlatão Cagíiostro.
Os cortesãos acharam por bem aplaudir o autor — a
opinião pública, formada independentemente da Corte,
(era também uma novidade na Rússia) acolheu friamente a nova tentativa da Imperatriz em ridicularizar,
sobre a fé da Enciclopédia, os "preconceitos" do misticismo. Catarina o sentiu e abandona os processos lite-

rários por outros instrumentos de luta. Ao correr do
ano de 1786, por ordens da imperatriz, as lojas maçônicas de Moscou foram destruídas; em 1787, os livros publicados por Novikoff apreendidos. E' verdade que num
total de 461, vinte e três apenas, foram reconhecidos
corno "suspeitos" (de misticismo). A distribuição de
pão aos famintos coincidia com a viagem feérica de Catarina à Nova Rússia, e o contraste devia lhe parecer
feito deliberadamente.
Todavia o golpe de graça dado em Novikoff e seus
adeptos, bem como a todos os clubes de oposição em
geral, foi assestado após os acontecimentos da Revolução Francesa. Chegaremos aí.
No domínio do ensino russo, como em outros setores, Catarina queria começar tudo de novo. Seu ideal
era criar, através de J. J. Rousseau e Locke "uma nova
espécie do gênero humano". Com esse fim, fundara
dois estabelecimentos de instrução pública para internos, rapazes e moças.
O princípio fundamental dessas escolas era separar
as crianças de seus pais, fazer o possível para que todas
as relações com estes fossem cortadas. As crianças deveriam ser educadas em meio apropriado, segundo as
regras da nova pedagogia. Se nada foi feito para o interna to dos rapazes, a escola de moças, aberta no Instituto Smolny, marcou o início da instrução feminina
na Rússia. E, por longo tempo depois de Catarina, os
alunos de Smolny (os "smoliankis") se distinguiam
ainda pelo alto nível de seu espírito e suas boas maneiras. A frágil envergadura dessa experiência não podia, de certo, satisfazer a necessidade de que se ressentia na massa instruída da população, por menor que
fosse, de ter escolas regulares. Essa necessidade fazia-se
tão cruelmente sentir que, desde as primeiras assembléias da nobreza, inauguradas após o "Código dos Administradores", começou o movimento em torno da criação de escolas. Em 1777, Novikoff funda duas escolas
para a "burguesia". Catarina, inquieta, dá ordem aos go-
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vernadores para fazer compreender à nobreza que tal
preocupação era intempestiva e que era indispensável
esperar as diretivas gerais sobre a abertura de escolas
ditadas unicamente pela imperatriz. "Não chegarão a
me fazer medo com o povo instruído", escrevia ela a
Grimrn (1780): o que, porém, receava eram "as falsas
tendências e os olhares oblíquos" dos meios intelectuais.
Apesar de tudo, as iniciativas sociais obrigavam-na a
apressar-se. Durante o mesmo ano, Catarina promove
conferências com pedagogos austríacos (o método de
Felbiger), cujos livros de estudos sei-viram de modelos
para os compêndios russos e, em 1782, a "Comissão"
das escolas populares foi instalada; essa comissão tinha
por fim abrir escolas de ensino secundário em cada província. Assim é que, no fim do reinado de Catarina,
tem a Rússia, pela primeira vez, um ensino secundário
organizado.
CATARINA E A REVOLUÇÃO FRANCESA
Como se tornou possível que a admiradora de Voltaire e dos Enciclopedistas se mostrasse adversária
encarniçada da Revolução francesa? Os inimigos de Catarina vêem aí uma nova prova de sua hipocrisia e da
falta de sinceridade nas convicções progressistas que
proclamava. Entretanto a questão é mais simples: as
idéias que ela colhera entre os escritores franceses contemporâneos de Voltaire não eram as mesmas (pelo menos segundo a sua opinião) que estavam inscritas no
eniblema da Revolução francesa. E' evidente que Voltaire foi seu "'mestre", o "deus do riso", mas Voltaire
teria escrito para os "sapateiros" da Constituinte? As
idéias destruidoras dos salões mundanos... mas quem
podia adivinhar que "sapateiros e remendões" tivessem a lembrança de pôr em prática, ao descerem um
dia para a rua, as perigosas idéias de seus "excelentes
mestres"? O próprio Voltaire não distinguia os "homens de bem" da "canalha"?

T
Os que acusavam Catarina de apostasia não deviam
esquecer que ela assimilava essas idéias desde o seu
nascimento, sob forma atenuada, o que não a obrigava
a nada e conciliava facilmente a contradição entre dizer
e fazer. Catarina cresceu no período médio em que a
passagem do século de Luiz XIV para o período revolucionário não se fazia sentir senão em alguns espíritos. As belas-letras e a poesia haviam cedido o passo
à filosofia e à política, mas as novas idéias não tinham
atingido ainda as suas extremas conclusões lógicas.
Nem J. J. Rousseau, nem Diderot, nem Helvetius, nem
Holbach haviam ainda conquistado a atenção dos espíritos esclarecidos. Os escritores da moda vinham muitas vezes "incensar Lúcifer para escapar a Belzebu",
segundo a expressão de d'Alembert.
Nos meados do século XVIII, ao aparecimento dos
Enciclopedistas, vindos com o apoio de Voltaire, Catarina, com as devidas reservas, podia ainda, como o próprio Voltaire, ficar algum tempo na sua esteira. Mas
os Enciclopedistas tinham já cedido o seu lugar aos
"economistas" que Catarina deixara de ler. Quando os
economistas foram, por seu turno, relegados ao segundo plano pelos "patriotas", Catarina ignora por completo
os novos panfletários. Quando em 1768 Grimm escrevia
à imperatriz que a fermentação dos espíritos na França
era tal que se podia esperar uma próxima revolução,
Catarina não acredita. "Não admito que estejamos às
vésperas de uma grande revolução", respondia ela a
Grimm, em 1788. A convocação dos "notáveis" foi, na
sua opinião, "digna das boas intenções do rei". Ela
chega mesmo a admitir a convocação dos Estados Gerais. Para ela, duplicar o número de deputados do
terceiro estado daria popularidade ao rei e o colocaria
em estado de colher os louros de Henrique IV. Aconselha os gentis-homens franceses a lerem a "Henriade"
de Voltaire. Mas se os deputados passassem a inflamar
o ambiente, ela aconselharia então a recorrer a um
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meio infalível: distrair-lhes a atenção com uma guerra
exterior.
Com tais pontos de vista, a tomada da Bastilha foi
para Catarina como um trovão que a abalasse e a levasse a mudar totalmente de opinião acerca da Revolução. Depois da transferência do rei a Paris, ela lhe
predisse a sorte de Carlos I. Primeiro deposita suas
esperanças em Mirabeau, após na fuga do rei que ela
favorece. Exalta-se, "bate o pé" ao saber que o rei
assinou a Constituição. Assinando-a, ele assina a sua
própria sentença de morte, e Catarina ordena que o seu
embaixador abandone a França. Desde o mês de agosto de 1791, ela deixa de receber o representante oficial
da França, M. Genet; no princípio de 1792, Bombelle,
confidente pessoal do rei, chega a São Petersburgo; entretanto o verdadeiro mandatário do rei será Esterhazy,
representante dos irmãos do rei e dos emigrados.
Coblence para Catarina foi como a capital da França. À
notícia da execução do rei, Catarina chega a ficar de
cama durante vários dias. Desse momento em diante,
todas as relações com a França são rompidas; os franceses residentes na Rússia são obrigados a prestar juramento de desaprovação a seu "governo ilegítimo" e de
protesto contra a execução do rei. A própria Catarina
torna certas medidas de precaução à vista de possíveis
atentados contra a sua existência •— conforme circulavam alguns rumores persistentes. Se antes estava firmemente persuadida de que nenhuma revolução poderia ameaçar a Rússia, agora ela se preocupa em varrer os menores traços do "contágio francês" nos círculos de oposição russa.
O livro de um autor anônimo: "A viagem de São
Petersburgo a Moscou", aparecido em 1790, aumenta
ainda mais a desconfiança da imperatriz. O autor desse
livro era A. N. Radichtcheff, estipendiado por Catarina,
que o havia enviado com um grupo de outros jovens a
Leipzig para estudar jurisprudência. Ele adquiriu, na
Universidade de Leipzig (1767-1771), conhecimentos
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profundos da literatura filosófica e política do mornento; considerava Mably como um mestre no domínio
da política. Volta à Piússia corno fervoroso adepto de
um regime legal e adversário resoluto do absolutismo.
Na sua pátria, encontra um estado de coisas em pleno
contraste com seus princípios e — como supunha —
com os da imperatriz. Decide-se a erguer a voz em púplico, pensando que as suas revelações sobre o que havia de arbitrário na Rússia prestariam excelentes esclarecimentos a Catarina. Tal suposição se funda naturalmente na lenda de uma imperatriz mal informada
sobre as reais condições do seu Império. O livro de
Radichtcheff foi concluído aos fins de 1789. Insiste
pela libertação dos servos, ameaçando a nobreza com
uma revolução camponesa que, cedo ou tarde, não deixaria de explodir se a emancipação dos servos não fosse
decretada a tempo. O autor não achou uma única
tipografia que quisesse imprimir obra desse gênero. Então Radichtcheff edita o seu livro, enfrentando todos os
riscos e perigos, numa tipografia sua, que havia adquirido nessa ocasião, e se apressa depois a distribuir
exemplares de seu livro no circulo limitado de pessoas
de alto nível social.
Catarina reagiu imediatamente. Como tudo isto se
passasse já nos fins de seu Império, ela foi particularmente suscetível ao quadro sinistro da atualidade russa
pintado por Radichtcheff. O historiador Stcherbatoff
expõe em uma das suas obras, com pouca diferença, o
mesmo depoimento do autor da "Viagem", mas tudo
isto ficou conservado em manuscrito, porque, como
o dizia Stcherbatoff, "não há ninguém que ouse" dizer
a verdade à imperatriz. Radichtcheff surgiu como "o
bravo dos bravos" e foi punido. Catarina tenta explicar a
audácia de Radichtcheff com motivos pessoais e procura
seus "cúmplices". O "culpado" foi preso, julgado e condenado à morte. A imperatriz comuta a pena para a deportação de dez anos numa localidade perdida nos confins dia Sibéria. Toma finalmente a decisão de acabar
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com o círculo de Novikoff a quem acusava por supostas
relações com a Prússia e a Suécia e conspirações em favor do príncipe herdeiro, etc. O "martinismo", o "iluminismo, a "pestilência francesa" — eram a mesma coisa
para São Petersburgo. Mas apesar, disso, tão vagas
acusações não eram suficientes para levar os detidos às
barras do tribunal. Catarina toma outras medidas. Novikoff foi preso nas suas terras, e transferido, com todas
as precauções possíveis (para não deixar que fosse ele
arrebatado pelos maçons) ao forte de Schlusselburg
onde ficou encerrado durante quinze anos. Seus amigos
foram também perseguidos.
A opinião pública russa não perdoou jamais a Catarina os rigores do fim de seu reinado. Com efeito,
Radichtcheff não era nem revolucionário nem republicano. Novikoff e seus amigos estavam absolutamente
inocentes de qualquer suspeita.
Não se pode, contudo, negar que eles tenham aberto o caminho para uma grande família de prosélitos,
que os consideravam sempre como os pioneiros da luta
travada entre o meio progressista russo e o absoluüsmo.
O princípio dessa luta começou precisamente ao fim
do reinado de Catarina II.
À parte algumas medidas preventivas contra a propagação das idéias revolucionárias, a assistência material dada aos irmãos de Luiz XVI e aos refugiados franceses (Sénac de Meilhan, Saint-Priest, Esterhazy, Choiseul-Gouffier, etc.), Catarina não se apressou de maneira alguma a entrar em combate aberto contra o exército da Revolução francesa. Ela não fazia mais do que
lançar a ação as outras cortes européias com o fim bem
realista de desviar-lhes a atenção sobre os seus próprios
planos. "Isto não pode ser dito abertamente — confessa
ela ao seu secretário — mas quero levá-los à ação para
que eu possa ter as mãos soltas. Falta-me terminar
algumas tarefas; necessito que eles estejam ocupados
noutra coisa para que não me ponham obstáculos". Catarina antevia o desfecho da Revplução com poderosa
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clarividência. — "Quando virá César? Sim, ele virá
decerto, fique tranqüilo" — escrevia ela a Grimm em
1791. Em 1794, escreveu: "Se a França escapar disso,
posso assegurar que ficará mais forte do que até agora
tem sido... Falta-lhe somente um homem superior,
maior do que os seus contemporâneos, o maior talvez
de todo o século. Terá já nascido? Surgirá? — Tudo
dependerá dele". Durante a campanha italiana, em
1796, Catarina, ainda viva, não teve possibilidade de
adivinhar que ele, o herói a surgir encontrava-se ali em
pessoa.
Embora perseguindo os jacobinos e os republicanos
dentro do país, Catarina, porém, havia confiado a educação de seu neto Alexandre a La Harpe, "homem de
bem", apesar de "jacobino e republicano". Antes de
morrer decide ela destituir seu filho Paulo de seus direitos à sucessão (porque sua ascencão à coroa ameaçava arruinar toda a sua obra) e previne Alexandre de
sua intenção de lhe transmitir o trono.
A data da festa da Imperatriz, 24 de novembro, foi
escolhida para a declaração do aludido ato. Mas, na
noite de 5 para 6 de novembro, morre Catarina, em
conseqüência de um ataque apoplético, e Paulo subia
ao trono.
BALANÇO
A própria Catarina compreendeu muito bem que o
ativo de seu reinado estava muito aquém das esperanças que a embalaram ao subir o trono. Na sua correspondência intima, trocada com Grimm, ela confessa que
lhe era impossível levantar um balanço satisfatório de
suas reformas, todas elas interrompidas — de todas as
realizações que ficaram inacabadas, de todos os projetos
concebidos e não executados. Reconhecia que a unidade
de seu plano na política exterior estava completamente
perdida — "gãnzlich verloren". Não podia mais enganar-se, acreditando que, por sua intervenção, a situa-
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cão da Rúíssia tão cedo se ajustasse. E' claro que o sen
amor próprio não lhe permitia reconhecer isso abertamente. E aí estava a origem de seu nervosismo sempre
crescente e de sua suscetibilidade ante as menores críticas, a par de uma sede incontrolável de elogios exagerados.
Dentro da perspectiva histórica, todos esses elementos temporais, "humanos", diluem-se e desaparecem. As realizações de Catarina não tiveram o acabamento que ela teria podido observar com seus próprios
olhos. Mas a obra continuou. Os grandes traços de suas
instituições conservaram-se em parte até a época das
"grandes reformas" do irnperador Alexandre II. Suas
conquistas em política exterior foram mais sólidas do
que mesmo as de Pedro I: eram mais orgânicas; processaram a unidade geográfica do território russo e lhe
constituíram, no sul, as fronteiras naturais. As idéias progressistas <jue semeara lhe sobreviveram, para estudar a
história do desenvolvimento político da sociedade russa, é preciso remontar até Catarina. Sabemos que queria assegurar (corno de fato assegurou] a continuidade
de suas idéias, escolhendo um sucessor culto e liberal. O
valor do reinado de Catarina foi posto em maior relevo
pelo reinado reacionário e breve de Paulo, cujo trágico
destino demonstra nitidamente que a sociedade russa
havia, sob Catarina e graças a ela, amadurecido suficientemente para não mais tolerar o despotismo nas suas
formas rígidas e degradantes.
Tal é o sentido da obra de governo de Catarina II,
a quem cabe por justiça o titulo de grande estadista.

