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Sobre esta edição

Esta edição de Arquipélago Gulag foi traduzida do original 
russo lançado em Moscou em 2010, pela editora Prosveschénie. 
Trata-se da versão condensada dos três volumes originalmente 
publicados em 1974. A edição foi feita por Natália Soljenítsyna, 
com o consentimento e a orientação de Aleksandr Soljenítsyn 
e publicada dois anos após a morte do autor.

Foram mantidos neste volume o glossário e as notas biográ-
ficas produzidos por Natália Soljenítsyna. Ao longo do texto, as 
demais notas de sua autoria foram identificadas como nota da 
edição russa (n. e. r.). Elas estão assim diferenciadas das notas 
dos tradutores (n. t.) e das notas do próprio autor (n. a.).

Optou-se por manter alguns termos no original, assim como 
as iniciais de siglas ou acrônimos referentes a expressões russas. 
Nesses casos, a tradução ou explicação está na nota de rodapé 
na primeira menção do termo e, caso ele se repita ao longo do 
livro, também no glossário, ao fim do volume.
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Prefácio: O dom da encarnação 
natália soljenítsyna

Um estranho manuscrito surgiu na revista Nóvy Mir na pri-
mavera de 1961: escrito em frente e verso, sem margens, sem 
espaço entre as linhas, intitulado “Sch-854” e sem o nome do 
autor. A redatora da seção de prosa, Anna Bérzer, logo com-
preendeu o valor da impressionante novidade e repassou-a ao 
redator-chefe, Aleksandr Trífonovitch Tvardóvski, com as se-
guintes palavras: “O campo de prisioneiros aos olhos de um mu-
jique, uma obra bem popular”. Mais tarde, Soljenítsyn avaliou:

Com tão poucas palavras, seria impossível tocar mais fundo o co-
ração de Tvardóvski. Ao mujique Ivan Deníssovitch não ficariam 
indiferentes o mujique superior Aleksandr Tvardóvski e o muji-
que a cavalo Nikita Khruschov… Como Tvardóvski depois contou, 
no fim do dia ele se deitou na cama e pegou o manuscrito. Porém, 
depois de duas ou três páginas, decidiu que não poderia ler dei-
tado. Levantou-se, trocou-se. Seus familiares já dormiam, e ele 
passou a noite inteira lendo o relato, alternando a leitura com o 
chá na cozinha – leu uma primeira vez, depois uma segunda. As-
sim passou a madrugada; chegou a manhã, hora do camponês, e 
Tvardóvski ainda não se deitara. Ele telefonou, dando ordem de 
descobrir quem era o autor e onde ele estava. O que lhe agradava 
particularmente era o fato de que aquilo não era a mistificação de 
uma pena já conhecida, o fato de que o autor não era nem literato 
nem moscovita.

A partir daquela noite, Tvardóvski propôs-se a fazer algo apa-
rentemente inacessível – publicar em sua revista o relato sobre 
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um dia de Ivan Deníssovitch. “Publicar! Publicar! Não há ne-
nhum outro objetivo. Superar tudo, levar até a cúpula… Provar, 
convencer, botar contra a parede. Dizem que a literatura russa 
está morta. Uma ova! Ela estava bem ali, naquela pasta amarrada 
com um barbante. E ele? Quem era ele? Ninguém tinha visto.”

“Ele”, no fim das contas, era um professor de escola. Tinha 
passado os últimos cinco anos em Riazan, ensinando física e 
astronomia. E antes? Ensinou matemática, numa escola rural 
nos arredores de Vladímir. E antes disso? Esteve no exílio, no 
Cazaquistão. (Aliás, fora exilado “para sempre”, mas em 1956 
o degelo de Khruschov derreteu aquele “gelo eterno”.) Mas va-
mos pela ordem.

Aleksandr Issáievitch Soljenítsyn nasceu em 1918 em Kis-
lovodsk. Seus pais (ambos camponeses, os primeiros em suas 
famílias a receber educação) casaram-se em agosto de 1917, no 
front, onde o pai servia como subtenente na brigada de arti-
lharia dos granadeiros. Em 1914, o pai saiu da Universidade de 
Moscou para servir como voluntário na guerra contra a Ale-
manha, na qual lutou durante três anos e meio; ao retornar a 
Kuban, no início de 1918, o pai faleceu num acidente de caça, 
seis meses antes do nascimento do filho. A mãe criou o filho 
sozinha, vivendo na miséria, em casebres frios e apodrecidos, 
com aquecimento a carvão, trazendo água de longe, em bal-
des. Sánia1 lia muito e, “de maneira incompreensível, desde os 
8 ou 9 anos de idade, por algum motivo achava que devia ser 
escritor, quando ainda não tinha ideia de onde aquilo poderia 
parar”. Soljenítsyn passou a infância e a adolescência em Ros-
tov, ali terminou o ensino médio, depois a Faculdade de Física 
e Matemática da Universidade de Rostov, que combinou com 
os estudos à distância na Faculdade de Literatura do Instituto 
de História, Filosofia e Literatura (MIFLI). A guerra surpreen-
deu-o em Moscou durante os exames de verão.

Depois de ter começado a guerra como soldado raso, fez 
um curso de curta duração na escola de artilharia e, a partir de 
dezembro de 1942, tornou-se comandante da bateria de reco-
nhecimento sonoro, com a patente de tenente. Lutou no front 

1 Apelido de Aleksandr. [nota do tradutor]
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noroeste, depois no de Briansk. Após a batalha de Oriol, foi 
condecorado com a Ordem da Guerra Patriótica de segundo 
grau, e, depois da retomada de Rogatchov, na Bielorrússia, 
com a Ordem da Estrela Vermelha. No comando de sua bateria, 
esteve no front, de modo ininterrupto, até fevereiro de 1945, 
quando – já na Prússia Oriental, com a patente de capitão – 
foi preso por causa de sua correspondência com um amigo de 
escola, interceptada pela censura. Nas cartas, os jovens oficiais 
chamavam Stálin de Chefão – pela “traição da causa revolu-
cionária”, pela deslealdade e pela crueldade. A recompensa foi 
fatal. Ele tinha 26 anos. Recebeu oito anos nos campos de tra-
balho e “exílio eterno” após a conclusão da pena.

No cárcere, repleto de impressões da juventude pré-guerra, 
de imagens da guerra, de relatos dos companheiros de batalhão, 
dos árduos dias nas prisões de inquérito e nos primeiros cam-
pos, Soljenítsyn começou a escrever ou, mais precisamente, a 
compor em sua mente, sem papel. À pergunta “Como se tor-
nou escritor?”, Soljenítsyn respondia: “Lá atrás – já estava na 
prisão. Antes mesmo da guerra eu tinha feito alguns experi-
mentos literários, já escrevia com persistência nos anos de es-
tudante. Mas não era um trabalho sério, porque eu não tinha 
experiência de vida. Lá atrás, nos anos de prisão, comecei a 
trabalhar de modo clandestino, ocultando o próprio fato de 
estar escrevendo – eu ocultava isso mais do que tudo. Eu me-
morizava e aprendia de cor primeiro poemas, depois até prosa”. 
Ele passou parte da pena na charachka2, onde os prisioneiros 
especialistas aprimoravam os meios de comunicação por rádio 
e telefone. Foi com base nesse material de sua vida que ele es-
creveu o romance No primeiro círculo.

De 1950 a 1953, Soljenítsyn esteve no campo de trabalhos 
forçados de Ekibastuz (Cazaquistão), onde os prisioneiros 
eram privados de seus nomes: eram chamados pelo número, 
que ficava costurado no chapéu, no peito, nas costas e nos 
joelhos. Lá, ele trabalhou na brigada dos pedreiros, depois na 
fundição. Esse é o campo descrito em Um dia na vida de Ivan 

2 No jargão prisional soviético, a charachka era uma espécie de organização em 
que trabalhavam os prisioneiros com formação técnica ou científica. [n. t.]
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Deníssovitch. O escritor recordava: “Em algum longo dia de in-
verno no campo de trabalho, eu estava carregando uma padiola 
com um companheiro e pensando: como descrever toda a nossa 
vida no campo de trabalho? Em essência, basta descrever um só 
dia em detalhes… um dia do mais simples trabalhador, e ali es-
taria refletida toda a nossa vida. E nem precisaria inserir horro-
res de nenhum tipo, não precisaria ser um dia especial, mas um 
ordinário, um daqueles dias típicos de que o ano é composto. 
Concebi assim, e essa ideia ficou na minha mente, e durante 
nove anos eu não toquei nela”.

Um ano antes do fim da pena, Soljenítsyn descobriu que 
tinha um tumor maligno; foi operado no hospital do campo, 
mas o câncer já tivera tempo de fazer metástase. Exilado para 
o aul3 Kok-Terek, da região de Djambul4, ele ensinou matemá-
tica, física e astronomia na escola secundária – e escreveu. Po-
rém, a metástase se alastrara, a dor era torturante e insistente, 
e Soljenítsyn, recebendo com esforço a permissão do comando, 
partiu para a clínica oncológica de Tachkent “já quase morto”. 
Contrariando os prognósticos pessimistas, ele foi trazido de 
volta à vida por poderosas doses de radioterapia. O tratamento 
durou alguns meses. (Mais tarde, essa experiência de morte e 
convalescença geraria a crônica Pavilhão de cancerosos.) Mi-
lagrosamente curado, Soljenítsyn considerou isso como uma 

“prorrogação” vinda do alto.
Foi só em maio de 1959, já em Riazan, que Soljenítsyn sen-

tou-se e escreveu a novela idealizada. Escreveu – e escondeu. 
E arriscou-se a submetê-la para publicação apenas dois anos 
e pouco mais tarde, após o estrepitoso ataque de Khruschov 
ao “culto à personalidade” de Stálin no xxii Congresso5. E en-
tão Tvardóvski, tendo iniciado a batalha pelo Ivan Deníssovitch, 
começou a recolher referências dos escritores mais abalizados 
para transmitir ao Olimpo do poder. K. I. Tchukóvski intitulou 

3 Aldeia da região do Cáucaso e da Ásia Central. [n. t.]
4 Atualmente no Cazaquistão. [n. t.]
5 O “discurso secreto” de Khruschov foi proferido no xx Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS), em 1956. O xxii foi realizado de fato 
em 1961, mas dispôs de outros assuntos, como a retirada do corpo de Stálin 
do mausoléu do Kremlin. [n. t.]
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sua resenha de “Um milagre literário”: “Chúkhov tem o típico 
caráter do homem simples russo: resistente, teimoso, tenaz, pau 
para toda a obra, malicioso – e bondoso… Com essa novela, en-
trou para a literatura um escritor muito forte, original e maduro… 
Acho terrível pensar que uma novela tão maravilhosa pudesse 
ficar engavetada”. Contrariando o parecer oficial, S. Ia.6 Marchak 
declarou: “Pela simplicidade e pela coragem, [o autor] deve des-
cender do protopapa Avvakum…7 Em seu material, o povo se es-
conjurou…”. Depois de ter lido o manuscrito, Anna Akhmátova 
escandiu: “Cada um dos 200 milhões de cidadãos da União So-
viética deveria ser o-bri-ga-do a ler e aprender de cor esse relato”.

E então, um ano depois de o texto “datilografado nas caver-
nas” ter ido parar na revista, coroando onze meses de esforços, 
manobras, desespero e esperanças de Tvardóvski, ele foi publi-
cado no volume de novembro da Nóvy Mir, com uma tiragem de 
mais de 100 mil exemplares. Foi um milagre. “A publicação da 
minha novela, na União Soviética, em 1962”, disse Soljenítsyn 
vinte anos depois, “é semelhante a um fenômeno que vai contra 
as leis da física, como se os objetos começassem a desprender-se 
da terra por conta própria, por exemplo, ou como se pedras gela-
das começassem a aquecer-se sozinhas, a entrar em combustão”.

Naquele novembro, o telefone da Nóvy Mir não parou: agra-
deciam, choravam, procuravam o autor. Nas bibliotecas, as pes-
soas se inscreviam em filas, nas ruas, os moscovitas cercavam as 
bancas – aquela lembrança não desvaneceu mesmo depois de 
um terço de século, como recorda o acadêmico S. S. Avérintsev: 

“Com a inesquecível publicação daquele número 11 da Nóvy Mir, 
as nossas gerações, meio entristecidas desde a juventude, rece-
beram pela primeira vez uma injeção de ânimo: acordem, olhem 
aqui, a história ainda não acabou! Dava gosto andar por Mos-
cou… vendo cada banca de jornal cheia de compatriotas, todos 
perguntando pela mesma coisa, por uma revista já esgotada! 

6 Abreviação do patronímico, formado do nome do pai ou ascendente, usado 
nos países russófonos entre o nome próprio e o de família. [n. t.]

7 Avvakum Petrov (1620-1682), eminente religioso do século xvii. É autor 
de diversas obras polêmicas, sendo considerado um dos grandes autores da 
Rússia pré-petrina. [n. t.]
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Nunca vou me esquecer… de uma pessoa que não conseguia di-
zer o nome Nóvy Mir e perguntava para a jornaleira: ‘É aquela, 
aquela, onde escreveram a verdade toda?!’. E ela entendeu do 
que estavam falando; tinha de ter visto… Isso já não é história da 
literatura – é a história da Rússia”. Naquele mesmo novembro, 
Varlam Chalámov escreveu a Soljenítsyn: “Fiquei duas noites 
sem dormir – li a novela, reli, fiquei relembrando… A novela é 
como poesia – nela tudo é perfeito, tudo é razoável. Cada linha, 
cada cena, cada caracterização é tão lacônica, inteligente, sutil 
e profunda que eu acho que a Nóvy Mir, desde o início de sua 
existência, nunca publicou nada tão íntegro, tão forte”.

O “degelo” de Khruschov, porém, logo acabou, e, já na se-
gunda metade dos anos 1960, por uma determinação secreta, 
retiraram Um dia na vida de Ivan Deníssovitch das bibliotecas, 
e, em janeiro de 1974, por ordem da Direção Geral de Prote-
ção dos Segredos de Estado na Imprensa, foi introduzida uma 
proibição diretiva de todas as obras de Soljenítsyn publicadas 
na URSS. Mas, a essa altura, o relato fora lido por milhões de 
cidadãos russos, traduzido e publicado em dezenas de línguas 
europeias e asiáticas.

Mas, sobretudo, a publicação de Ivan Deníssovitch como que 
rompeu a barreira: “Chegam para mim cartas, centenas de-
las”, contava um aturdido Soljenítsyn, “e da Nóvy Mir chegam 
mais maços de cartas, e todo dia o correio de Riazan traz mais – 
simplesmente ‘para Riazan’, sem endereço… Uma explosão 
de cartas de toda a Rússia, o peito não conseguia dar conta; e a 
magnitude da exposição da vida dos detentos, algo que nunca 
antes pôde ser realizado. Vinha até mim uma enxurrada de bio-
grafias, de casos, de acontecimentos…”. Não surpreende que a 
necessidade moral de escrever o Arquipélago tenha se tornado 
inexorável para ele.

Assim, Soljenítsyn tornou-se o cronista de confiança da na-
ção e de seu infortúnio.

—————

Não era fácil, porém, encontrar um modo de elaborar aquele 
material enorme, desorganizado, não planejado, que chegou 
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inesperadamente. Era preciso aceitar tudo que fora preservado 
e achar um lugar para cada episódio: “No campo de prisionei-
ros, eu tinha de malhar ferro fundido, fazer em pedaços pesados 
objetos de ferro, que eram jogados na fornalha… e obtinha-se 
um ferro fundido para uma finalidade totalmente diferente. 
Por isso, de brincadeira, eu chamo o meu material de pedaços 
de ferro fundido de alta qualidade. Tem de jogá-lo na fundição, 
e ele surge com um novo aspecto”.

Que forma dar a esse ferro que se refundiu? Soljenítsyn era 
um opositor convicto da invenção de novas formas só pela no-
vidade. Ele acreditava que, quando se ouve com sensibilidade, 
o próprio material sugere tanto a forma como a densidade e a 
tessitura da obra. Naquele caso, também foi assim: “Eu nunca 
pensei na forma de investigação artística, mas ela me foi ditada 
pelo material do Arquipélago. A investigação artística é o uso 
do material factual (não transfigurado) da vida, para que, dos 
fatos isolados, dos fragmentos, unidos, porém, pelas possibilida-
des do artista, a ideia geral surja de modo plenamente convin-
cente, em nada inferior à investigação científica”.

Mas era impossível lidar com esse material explosivo de ma-
neira livre e tranquila. Era preciso esconder o simples fato de 
que ele estava trabalhando nesse livro. O escritor nunca man-
tinha, nunca juntava na mesma mesa todo o material colhido. 
Mas o corpus principal do Arquipélago foi escrito num lugar 
secreto, o Esconderijo, como ele o chamava. Ele trabalhou ali 
dois invernos seguidos – 1965-1966 e 1966-1967. Mas só depois 
de um quarto de século, em 1991, ele pôde dizer o nome – sem 
perigo para seus leais amigos – do lugar de seu Esconderijo e 
contar como se dava o trabalho. Era um sítio nos arredores de 
Tartu, na Estônia, que ficava desabitado no inverno; na casa, 
havia janelas grandes, fogões antigos, um estoque de lenha. 

“Cheguei à querida Tartu numa manhã de neve e geada, quando 
aquela sua antiguidade universitária estava especialmente des-
tacada, e, sobretudo, a cidade parecia inteiramente estrangeira, 
parecia a Europa… e, pela primeira vez na vida, fui acometido 
pela sensação de segurança, como se eu tivesse escapado de vez 
da maldita vigilância da Segurança do Estado. Essa sensação 
tranquilizadora aliviou o início do meu trabalho.”
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No primeiro inverno, o escritor passou 65 dias no Esconde-
rijo; no segundo, 81. Nesse tempo, centenas de fragmentos iso-
lados tinham se transformado num texto pungente, num livro 
datilografado, com mais de mil páginas. “Nunca trabalhei tanto 
na vida como naqueles 146 dias no Esconderijo; era como se nem 
fosse eu, como se eu fosse levado, algo escrevia com a minha mão, 
eu era apenas a ponta de uma mola que ficara metade de um sé-
culo apertada e agora se soltava… No segundo inverno, fiquei 
muito resfriado, tinha dores e tiritava, e do lado de fora fazia um 
frio de 30 graus negativos. Mesmo assim eu rachava lenha, es-
quentava o forno, fazia uma parte do trabalho em pé, apertando 
as costas contra o vidro incandescente do fogão, à guisa de cata-
plasma, parte deitado, debaixo do cobertor, e assim escrevi, com 
uma febre de 38 graus, o único capítulo humorístico (‘Os zeks 
como nação’). Não mantive relação alguma com o mundo exte-
rior… mas tudo aquilo, o que estava no mundo exterior, nem 
me dizia respeito: eu estava unido àquele meu material íntimo, 
e meu único e último objetivo de vida era que, daquela união, 
nascesse o Arquipélago… e, ao retornar ao mundo exterior, re-
ceber quem sabe o suplício. Eram as semanas do ápice, tanto da 
minha vitória como de meu isolamento.”

Ele levou mais um ano para terminar de escrever, acrescen-
tando, corrigindo o Arquipélago; finalmente, em maio de 1968, 
na casinha da dacha nos arredores de Moscou – quando não 
havia vizinhos, e ninguém ouvia o martelar das máquinas de 
escrever –, o escritor e suas ajudantes, três pares de mãos, pu-
seram-se a datilografar e a revisar o texto definitivo. “Da alvo-
rada até o anoitecer, o Arquipélago era corrigido e datilografado; 
e ainda por cima todo dia uma das máquinas quebrava, aí eu 
mesmo soldava, ou levava para o conserto”, lembrava Solje-
nítsyn. “Foi o momento mais terrível: nós tínhamos ali o único 
original, nós tínhamos ali todas as impressões do Arquipélago. 
Se de repente aparece a KGB8, aquele lamento reunido, aquele 
último sussurro de agonia de milhões, todos os testamentos 
não proclamados pelos mortos, estaria tudo nas mãos deles, eu 

8 Comitê de Segurança do Estado, organização que reunia os serviços secretos 
da União Soviética. [n. t.]
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não conseguiria mais reconstituir… Quantas décadas eles não 
tinham levado: será que Deus permitiria justo agora? Será que 
era totalmente impossível a justiça na terra russa?”

E então o Arquipélago estava concluído, filmado, a película 
estava enrolada – assim seria mais fácil guardar; agora era só 
mandar para um lugar inacessível e seguro. E, naquele mesmo 
dia, chega a novidade: havia a possibilidade de enviar em alguns 
dias o Arquipélago! “A gente nem tinha se espreguiçado depois 
do trabalho, e o sino já batia! O sino!!! Naquele mesmo dia e 
quase na mesma hora! Um plano humano não teria arranjado as 
coisas daquele jeito! Batia o sino! Batia o sino do destino e dos 
fatos – era ensurdecedor! –, e ninguém ouvia ainda, na doce e 
verdejante floresta de junho.”

Com um grupo da Unesco, chegara a Moscou, para passar 
uma semana, Sacha Andrêiev, parisiense de origem russa, neto 
do escritor Leonid Andrêiev – os amigos de Soljenítsyn conhe-
ciam bem toda a família. Pedir a ele, não pedir? E ele, concorda-
ria? E se fosse revistado na alfândega? Seria a ruína para o livro, 
para o autor e para ele mesmo. Mas haveria outra oportunidade 
daquelas? “Pelo menos é gente com as mãos limpas: que não é 
interesseira, tem o genuíno sentimento russo.” E seria bom 
agora respirar, descansar – mas o dever perante os mortos não 
daria clemência. Decidimos enviar. “Mal o coração emerge de 
uma inquietação e já mergulha numa nova. Não tem descanso.” 
Passou-se uma semana, sombria, inquietante, sufocante, até 
chegar a notícia do êxito. Soljenítsyn estava feliz: “Liberdade! 
Leveza! Abarcar o mundo inteiro! Por acaso estou agrilhoado? 
Sou um escritor amordaçado? Pois os meus caminhos estão 
abertos em todas as direções! Foi retirado tudo aquilo que du-
rante anos pesou sobre mim, e descortinou-se uma vastidão, em 
direção à principal coisa da minha vida: A roda vermelha”.

—————

Em outubro de 1970, veio de Estocolmo uma bomba pelo rá-
dio: o Prêmio Nobel de Literatura fora concedido a Soljenítsyn! 

“Pela força moral com que deu continuidade à longa tradição da 
literatura russa.”
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“O prêmio foi como uma alegre surpresa que caiu do céu!”, 
disse Soljenítsyn ao relembrar aquela época. Mas que alegria po-
deria haver? Fazia cinco anos que seu nome estava interditado; 
o arquivo pessoal tinha sido confiscado e apreendido; nenhuma 
linha sua era publicada na URSS – depois do Ivan Deníssovitch, 
se muito, tinham sido publicados quatro contos, e ele tinha um 
romance, uma novela, uma peça, até poemas em prosa –, diante 
dele havia uma parede impenetrável, só o samizdat 9 absorvia 
tudo aquilo, com gratidão. Um ano antes, Soljenítsyn tinha sido 
expulso da União dos Escritores. Mas ele, enlevado, queria con-
cluir o Agosto de 14, o primeiro “nó” de sua epopeia arcana sobre 
a Revolução Russa. Ele não queria ir a Estocolmo para receber o 
prêmio: tinha medo de não conseguir voltar.

Mas era sorte, pensava Soljenítsyn, que o prêmio tivesse che-
gado, a bem da verdade, cedo: “Eu o recebi quase sem ter mos-
trado ao mundo o que eu escrevera, apenas o Ivan Deníssovitch, 
o Pavilhão e o Círculo em versão simplificada; todo o resto es-
tava estocado. Mas agora, daquela estatura, eu podia soltar livro 
atrás de livro, em blocos puxados pela gravidade… Mas o maior 
pecado, que doía em mim, era o Arquipélago. Primeiro, eu tinha 
planejado a publicação dele para o Natal de 1971. Mas a data 
chegou e passou… eu já tinha o Prêmio Nobel; poderia adiar? 
Para aqueles que estavam amontoados nos túmulos dos campos 
de trabalho, como troncos congelados, jogados de quatro em 
quatro do carro fúnebre, as minhas razões não eram razões de 
maneira alguma. Do que tinha acontecido em 1918, e em 1930, 
e em 1945, será que em 1971 ainda não era hora de falar daquilo? 
Compensar a morte deles, pelo menos com o relato. Será que 
não era hora?…”.

Mas o Arquipélago era só um herdeiro, um filho da Revolução. 
O que se diz dela entre nós é ainda mais distorcido, retorcido, 
escondido, e as próximas gerações terão ainda mais dificul-
dade para escavar. Desvelar o Arquipélago era dar a cabeça a 
prêmio, não deixariam barato para o autor daquele livro, e as 

9 Método pelo qual as obras circulavam clandestinamente na União Soviética, 
por meio de cópias caseiras. [n. t.]
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testemunhas zeks10 iam se dar mal. Depois do Arquipélago, não 
permitiriam mais que escrevessem um romance sobre a Revo-
lução – ou seja, era preciso conseguir o máximo possível antes.

“Na literatura pacífica dos países pacíficos, um autor define a 
ordem de publicação de seus livros a partir de quê? A partir de 
sua maturidade. De sua completude. Mas, para nós, aquilo de 
modo algum era tarefa do escritor, mas uma estratégia forçada. 
Os livros são como divisões ou corpos: ora devem enfiar-se na 
terra e ficar sem atirar e sem se levantar dela; ora atravessar 
pontes, nas trevas e no silêncio; ora ocultar a preparação até o 
último torrão de terra e – de um lado inesperado, no momento 
inesperado, sair correndo num ataque conjunto. E o autor, 
como comandante principal, ora avança alguns, ora recua ou-
tros para aguardar.”

E Soljenítsyn mergulhou de cabeça no Outubro de 16, re-
colhendo material para os nós seguintes, visitando a região de 
Tambov para buscar os rastros tão pisoteados do levante de An-
tónov – e marcou a aparição definitiva do Arquipélago para maio 
de 1975. Mas o destino tinha outros desígnios. Em agosto de 1973, 
depois de uma longa vigilância sobre uma das ajudantes de Solje-
nítsyn, em meio a uma série de acontecimentos trágicos, a KGB 
descobre e apreende um exemplar datilografado do Arquipélago, 
incompleto. O escritor ficou sabendo daquilo “de maneira total-
mente casual, graças ao falatório fantástico que às vezes acomete 
os milhões e milhões de nossas cidades”; e, naquele mesmo mo-
mento, no dia 5 de setembro, enviou a ordem a Paris: publicar 
imediatamente! E que estivesse na primeira página:

“Com um aperto no coração, eu abdiquei durante anos de 
publicar este livro, já pronto: o dever perante os ainda vivos 
prevaleceu sobre o dever perante os mortos. Mas agora que, de 
qualquer maneira, a Segurança do Estado capturou o livro, não 
me resta mais nada a não ser publicá-lo imediatamente.”

O livro foi secretamente composto e impresso na mais an-
tiga editora russa da emigração, a imka-Press, e, no dia 28 de 

10 Prisioneiros, sobretudo os enviados para os campos de trabalhos forçados, na 
gíria dos detentos. O autor dá uma explicação detalhada do termo no capítulo 

“Os zeks como nação”. [n. t.]
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dezembro de 1973, as rádios do mundo e a imprensa anuncia-
ram: saiu em Paris o primeiro tomo do Arquipélago Gulag. No 
início, estupefação plena e silêncio – afinal, era Ano-Novo; 
mas, a partir do meio de janeiro, uma ruidosa e inflamada 
campanha surge nos jornais, aumentando a cada dia o calor da 

“ira popular”. Ao encontro dela, chegam ecos da Europa: “Um 
ardente emblema da questão do experimento soviético como 
um todo, desde 1918”. “Talvez, em algum momento, o surgi-
mento do Arquipélago venha a ser considerado por nós como 
um sinal do início da queda do sistema comunista.” “Soljenít-
syn conclama ao arrependimento. Esse livro pode se tornar o 
principal livro de um renascimento da nação, se o souberem 
ler no Kremlin.” E, com relação à campanha: “Contra rebel-
des armados, podem-se enviar tanques, mas contra livros?”. 

“O fuzilamento, a Sibéria ou o manicômio só confirmariam que 
Soljenítsyn está certo.” Os jornalistas ocidentais em Moscou 
tentavam alcançar o escritor: “Como imagina que o governo 
vai lidar com o senhor?”. Ele respondeu: “Não tenho intenção 
alguma de fazer um prognóstico. Eu cumpri meu dever pe-
rante os que morreram, isso me dá alívio e tranquilidade. Essa 
verdade estava condenada a ser aniquilada; ela foi encoberta, 
afogada, queimada, reduzida a pó. Mas agora ela foi reunida, 
está viva, publicada – e ninguém nunca vai apagar isso”. Ele 
declarou que abriria mão dos honorários do Arquipélago: “Eles 
irão para a preservação da memória dos que morreram e para 
o auxílio às famílias dos presos políticos na União Soviética”.

O governo buscou, desesperado, meios de livrar-se de Sol-
jenítsyn. Não ousaram esmagá-lo aos olhos do mundo, que já 
lera o Arquipélago. No dia 12 de fevereiro de 1974, eles o pren-
deram, levaram para a prisão de Lefórtovo, apresentaram a acu-
sação de “traição à Pátria”; no dia seguinte, leram o decreto de 
perda da cidadania, levaram-no sob escolta até o aeroporto e o 
expulsaram do país.

—————

Que espécie de livro é o Arquipélago Gulag? O que resultou da 
fusão daqueles pesados estilhaços de ferro?
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“O Arquipélago surge do mar” – esse é o título do capítulo 
sobre as lendárias Solovkí11, do início do período soviético. 
Quais são os contornos daquele Arquipélago que emerge?

Atrás do autor, entramos num barco, e nele navegamos 
de ilha em ilha, ora penetrando por correntes estreitas, ora 
acelerando por canais retos, ora nos afogando nas ondas do 
mar aberto. É tão grande a força de sua arte que, de especta-
dores externos, logo viramos participantes da viagem: estre-
mecemos quando murmuram: “Você está preso!”, ficamos 
debilitados na cela com toda aquela primeira noite insone, ca-
minhamos com o coração palpitante até o primeiro interroga-
tório, nos debatemos desesperados no moedor de carne que é o 
inquérito, espiamos as celas vizinhas dos condenados à morte, 
e também a comédia do “tribunal” – mas nem precisaria dele 
para que fôssemos jogados nas ilhas do Arquipélago. Dia após 
dia, viajamos nos “vagões prisionais”, cheios de detentos, ator-
mentados pela sede; nos campos provisórios, somos roubados 
pelos presos comuns; nos campos de trabalho de Kolimá e na 
Sibéria, exauridos pela fome, congelamos nos “trabalhos ge-
rais”. Se restam forças, olhamos ao redor e vemos, e ouvimos 
os relatos: de camponeses e sacerdotes, de intelectuais e ope-
rários, de ex-membros do Partido e militares, de dedos-duros 
e pridúrki12, de criminosos e “menores”, de pessoas de todos os 
credos e todas as nacionalidades que povoavam a União Sovié-
tica. Vemos também a chefia do campo, os guardas, os “mole-
ques com metralhadoras”. E os campos de trabalhos forçados, 
as colônias dos zeks, seus retalhos com números presos na 
roupa, na companhia de cães pastores, que se soltam das colei-
ras. Nós mesmos talvez nunca ousássemos fugir – mas com que 
paixão, com que esperança e desespero acompanhamos a fuga 
dos valentes! E então chega o momento das rebeliões – lemos 
sobre elas e temos certeza de que nós também estaríamos com 
todos eles, “quando, na zona, a terra arde”. E aqueles de nós que 

11 Apelido dado às Ilhas Solovétski, onde se instituiu um dos primeiros grandes 
campos de trabalhos forçados, nos anos 1920. [n. t.]

12 Plural de pridúrok, prisioneiro que obteve uma posição privilegiada, em geral 
escapando dos “trabalhos gerais”. [n. t.]
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sobrevivessem iriam parar no exílio, e aquele exílio era às vezes 
mais difícil que o campo de trabalho. Ali ficamos sabendo que 
milhões de compatriotas nossos foram, afinal, deslocados de 
sua terra natal: a “Peste dos Mujiques” carcomeu os melhores, 
os mais trabalhadores e os mais independentes dos campone-
ses, com suas famílias, a cada convulsão de lutas internas do 
Partido “limpavam” e exilavam centenas de milhares de cida-
dãos, que não eram culpados de nada, e, no período posterior 
à Grande Guerra, exilaram povos inteiros.

E ainda, além dessa gigantesca tela, além das centenas de 
destinos humanos, Soljenítsyn desvela a história de nossas tor-
rentes punitivas, “do nosso sistema de esgoto”, vai seguindo o 
caminho, desde as resoluções de Lênin até os decretos de Stálin, 
e fica visível, com uma clareza brutal, que não foi uma série de 

“erros” e “violações da legalidade” o que erigiu o maldito Arqui-
pélago, mas que ele foi o fruto inevitável do próprio Sistema: 
sem aquela ferocidade inumana, ele não poderia manter o poder.

Mas, se o Arquipélago Gulag se resumisse a isso, ele gran-
jearia o destino dos tratados históricos: com o passar da época 
descrita, eles se tornam uma fonte de informação sobre ela; na 
melhor das hipóteses, um monumento a ela. No entanto, “é im-
possível enxergar o Arquipélago como apenas uma obra de lite-
ratura, embora seja literatura, e literatura grandiosa… É algo 
completamente único, que não tem um análogo nem na litera-
tura russa nem na ocidental”, escreveu um dos primeiros críti-
cos. O que é? Uma pesquisa histórica? Memórias pessoais? Um 
tratado político? Uma reflexão filosófica? Não, “provavelmente 
uma liga de todos esses gêneros, em que o todo é mais significa-
tivo que a soma de seus componentes separados”.

Mais precisos são aqueles que chamaram o Arquipélago de 
um poema épico. Mas sobre o que é o poema?

“Que largue o livro quem espera que ele seja uma denúncia 
política”, escreveu Soljenítsyn. “Se fosse tão simples! Como 
se num lugar houvesse pessoas sombrias, cometendo pérfidos 
atos sombrios, e bastasse distingui-las das demais e aniquilá-

-las. Mas a linha que divide o bem e o mal cruza o coração de 
cada ser humano… Essa linha é móvel, ela oscila dentro de nós 
com o passar dos anos. Mesmo no coração tomado pelo mal, ela 
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mantém uma pequena praça de armas para o bem. Mesmo no 
mais bondoso coração, há um cantinho inextirpável para o mal.”

Este livro é sobre a ascensão do Espírito humano, sobre sua 
luta corpo a corpo contra o mal. É por isso que, ao terminá-lo, 
para além da dor e da ira, o leitor sente um jorro de força e de luz.

—————

“O livro também é único por ter se tornado instantaneamente 
um best-seller internacional, que esgotou milhões de tiragens 
(por enquanto, nenhum escritor, clássico ou contemporâneo, 
conseguiu alcançar tal coisa), mas ao mesmo tempo não foi pu-
blicado na pátria do autor”, escreveram no Ocidente.

O Arquipélago, então, já tinha sido traduzido para deze-
nas de línguas, reeditado uma porção de vezes, discutido em 
centenas de artigos – mas, na URSS, quem lesse clandestina-
mente uma cópia borrada podia até ser preso. E mesmo assim 
os mais ousados multiplicavam e multiplicavam, em máqui-
nas de escrever e com papel fotográfico, e um valente deu um 
jeito de xerocopiar ilegalmente a edição parisiense, enquanto 
outro cortou e encadernou em sua marcenaria; saíram uns li-
vrinhos caseiros, e um desses foi mandado para o autor, com 
um bilhete: “É com alegria que lhe envio, como presente, a edi-
ção local do Livro. (A tiragem é de 1.500; a primeira fornada, 
de 200 exemplares.) Creio que Deus não permitirá que essa 
atividade seja encerrada. A edição não é somente e nem tanto 
para os esnobes moscovitas, mas para o interior. As cidades al-
cançadas são Iakutsk, Khabárovsk, Novossibirsk, Krasnoiarsk, 
Sverdlosvk, Sarátov, Krasnodar, Tver e outras menores…”. 

“A sensação foi incomum: aqui, no exterior, receber aquele 
livro, vindo da Rússia!”, registrou Soljenítsyn. “Uma edição 
incrível, mortalmente perigosa para seus editores… Então os 
meninos russos estão dando sua cabeça a prêmio para que o 
Arquipélago avance nas profundezas da Rússia. Não dá para 
pensar neles todos sem lágrimas…”

… Dezesseis anos se passaram. Nosso país mudou. O Ar-
quipélago Gulag foi publicado. O autor teve retirada a acusa-
ção de “traição” e pôde voltar à pátria. Muita coisa deixou de 
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ser segredo, embora não tudo. Escreve uma pesquisadora que 
passou muitos meses estudando nos nossos arquivos: “Quando 
você relê o Arquipélago Gulag, pouco mais de quinze anos de-
pois da derrocada da URSS, o que impressiona não é o fato de 
que há erros factuais no livro, mas de que são muito poucos, 
considerando que o autor não teve acesso nem aos arquivos 
nem aos documentos oficiais… É justamente graças à sua ve-
racidade que o Arquipélago não perdeu a atualidade e a relevân-
cia, as quais não se pode tirar dele” (Anne Applebaum, autora 
do livro sobre o Gulag, de 2003, que recebeu o Prêmio Pulit-
zer). Mas “é justamente nisso que está a questão: por verídica 
e objetiva que seja uma ‘pesquisa’, qualquer pesquisa, ela nunca 
pode se tornar a própria manifestação da verdade, pois ela não 
contém em si a força para encarnar. É justamente nisto que está 
a questão: o dom da criação e da encarnação só é dado ao artista, 
essa é sua vocação, sua função e seu serviço, e… nessa criação 
e encarnação, repleta de carne e sangue, a ‘arte’ ganhou nova 
vida e nova força” (padre Alexander Schmemann).

E que não se cumprisse a triste profecia de L. K. Tchukóvskaia, 
em sua carta a Soljenítsyn, após a leitura do Arquipélago: “É um 
milagre que ressuscita as pessoas, que muda a composição do 
sangue, que cria novas almas. Mas o azar é o seguinte: você vi-
veu para ver a guerra, a prisão, os trabalhos forçados, a glória, o 
amor, o ódio, o degredo – tudo. Só uma coisa você não vai viver 
para ver: a análise artística. A admiração e a indignação impe-
dem as pessoas de julgar a genialidade artística e de apreender a 
natureza dela… Quando é que vai nascer um crítico que poderá 
explicar uma frase de Soljenítsyn, um parágrafo de Soljenítsyn, 
um capítulo de Soljenítsyn? Mais evidentes são as peculiari-
dades do léxico, mas e a sintaxe? O ritmo latente, na ausência 
do que é patente? O volume da palavra? A novidade do movi-
mento, o desenvolvimento do raciocínio? Quem vai enfrentar 
esse trabalho, ou pelo menos começá-lo? Para analisar, é preciso 
acostumar-se, deixar-se ser levado – e nós estamos presos ao 
sentido, às informações, a dor nos consome…”.

E talvez não fosse à toa o receio de Iossif Bródski, nosso 
quinto laureado do Nobel: “Se o Poder Soviético não tinha 
o seu Homero, ele o conseguiu na pessoa de Soljenítsyn… É 
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possível que, daqui a 2 mil anos, a leitura do Gulag provoque a 
mesma satisfação que a leitura da Ilíada hoje. Mas, se não ler-
mos o Gulag hoje, é bem capaz que, muito antes desses 2 mil 
anos, ninguém possa ler nenhum dos dois livros”.

—————

Vivendo no exílio, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, 
Soljenítsyn passou a receber cartas de professores universitá-
rios americanos – os nossos estudantes, diziam eles, não con-
seguem vencer os três volumes do Arquipélago; seria bom fazer 
para eles uma versão resumida em inglês. O autor foi contra, 
mas no fim das contas o professor Edward Ericson o convenceu 
e submeteu a exame uma versão em um volume. Aleksandr Is-
sáievitch concordou, suspirando, e me disse: “Que fazer? Se não 
podiam vencer o livro inteiro, que fosse aquele. Mas na Rússia, 
quando chegar a hora, não será necessário resumir”. (O Arqui-
pélago resumido por Ericson foi publicado nos Estados Unidos 
em 1985, depois na Inglaterra e na sequência em outros países 
europeus; ele é muito usado no Ocidente por professores e es-
tudantes universitários.)

E eis que vinte anos depois, nos últimos anos de vida de 
Aleksandr Issáievitch, tivemos de admitir que, também na 
Rússia contemporânea, a vida não dava a possibilidade – aos 
alunos de ensino médio, se não aos universitários – de ler o 
Arquipélago inteiro. E, com alguma tristeza, Aleksandr Issáie-
vitch me incumbiu de compor o Arquipélago em um volume, 
uma versão “escolar”. A tarefa diferia da tarefa do professor 
Ericson na mesma medida que os estudantes americanos di-
ferem dos russos – nem tanto por seu conhecimento, mas por 
sua “experiência genética” e sua “memória coletiva”.

Estipulei como objetivo, enquanto resumia o volume o má-
ximo possível, manter a estrutura, a arquitetura do livro, para 
que não se transformasse numa coletânea de episódios e frag-
mentos, mas que continuasse sendo uma viagem ininterrupta 
pelas ilhas do Arquipélago. E que o nosso piloto continuasse 
sendo o próprio autor, que, para essa navegação, traçou sua tra-
jetória insuperável e reconhecida.
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No texto aqui proposto, estão concentrados, mas mantidos, 
todos os 64 capítulos do Arquipélago integral (só três deles fo-
ram “radicalmente” resumidos: estão apresentados somente 
seus títulos e algumas linhas sumárias). Foram acrescentadas 
notas de rodapé explicativas. Foram completados os glossários 
de termos prisionais e dos campos e de siglas soviéticas. Pela 
primeira vez foi inserido um glossário de nomes relevantes.

Na etapa final do trabalho, correções importantes, conse-
lhos e sugestões me foram dados pela ajudante de longa data 
e amiga de Soljenítsyn, E. Ts. Tchukóvskaia, pelos professores 
de literatura T. Ia. Eriómina, E. S. Abeliuk e S. V. Vólkov. Agra-
deço de coração a eles e a seus filhos, cujo apoio constante sig-
nificou muito para mim durante este trabalho complexo e de 
grande responsabilidade.

Natália Soljenítsyna
Abril de 2010

natália soljenítsyna é presidente da Fundação Soljení t-
syn e editora da obra completa, em 30 volumes, de Alexander 
Soljenítsyn. É viúva do escritor, com quem viveu de 1968 até 
a morte dele, em 2008.
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a todos aqueles que não
viveram para contar.
E que eles me perdoem
por eu não ter visto tudo,
não ter relembrado tudo,
não ter presumido tudo.
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Introdução

No ano de 1949, eu e uns amigos deparamos com uma nota me-
morável na revista Priroda, da Academia de Ciências. Estava 
escrito ali, em letras miúdas, que no rio Kolimá, durante esca-
vações, foram descobertos uma camada subterrânea de gelo, 
uma antiga corrente congelada e, nela, uns espécimes, tam-
bém congelados (algumas dezenas de milênios atrás), de fauna 
fossilizada. Esses peixes, ou talvez tritões, estavam tão frescos 
e bem conservados – testemunhava o correspondente cientí-
fico – que os presentes, ao furarem o gelo, imediatamente os 
comeram com vontade.

A revista talvez tenha impressionado bastante seus não mui-
tos leitores: por quanto tempo era possível conservar os peixes 
dentro do gelo! Mas poucos deles puderam captar o verdadeiro 
e heroico sentido da descuidada nota.

Nós logo entendemos. Vimos toda a cena com clareza, em 
detalhes: como os presentes perfuravam o gelo com uma pressa 
ensandecida; como eles, desprezando os elevados interesses 
da ictiologia e empurrando uns aos outros com os cotovelos, 
arrancavam pedaços de carne milenar, arrastavam tudo até a 
fogueira, descongelavam e se fartavam.

Nós entendemos porque nós mesmos tínhamos sido parte 
daqueles participantes, daquela poderosa raça, a dos zeks, a 
única na terra que poderia comer um tritão com vontade.

E Kolimá era a maior e mais famosa ilha, o polo da feroci-
dade daquele impressionante país, o Gulag, geograficamente 
retalhado como um arquipélago, mas psicologicamente forjado 
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como um continente – um país quase invisível, quase impalpá-
vel, que era ocupado pelo povo dos zeks.

Esse Arquipélago, como que em faixas, retalhou o outro país, 
que o incluía, polvilhou-se sobre ele, gravou-se em suas cidades, 
pairou sobre suas ruas – e mesmo assim os demais não o com-
preendiam de todo, muitos e muitos apenas ouviam alguma 
coisa vaga; só os que estiveram lá sabiam de tudo.

Mas estes, como se tivessem perdido a fala nas ilhas do Ar-
quipélago, guardavam o silêncio.

Por uma reviravolta inesperada de nossa história, apenas 
uma pequena parte a respeito desse Arquipélago veio à luz, 
algo insignificante. Mas as mesmas mãos que tinham trancado 
as nossas algemas agora ofereciam as mãos em conciliação: 

“Não precisa disso!… Não precisa revirar o passado!… Quem 
relembra o que passou perde um olho!”. Esse ditado, porém, 
termina assim: “Mas quem esquece perde dois!”.

Passam-se décadas, e elas vão apagando para sempre as cica-
trizes e as chagas do passado. Certas ilhas, nesse tempo, sucum-
biram, dissolveram-se, o mar polar do esquecimento avançou 
por cima delas. E, em algum momento do próximo século, esse 
Arquipélago, seu ar e os ossos de seus habitantes, incrustados na 
camada de gelo, surgirão como um tritão inverossímil.

Não ouso escrever a história do Arquipélago: não pude ler os 
documentos. Mas alguém, em algum momento, poderá?… Aque-
les que não desejam relembrar já tiveram (e ainda terão) tem-
po suficiente para destruir por completo todos os documentos.

Por ter assimilado os onze anos passados ali não como uma 
desonra, não como um sonho maldito, mas quase amando aque-
le mundo monstruoso, e agora, por uma feliz reviravolta, tendo 
me tornado ainda o confidente de tantos relatos e cartas pos-
teriores – poderia eu transportar algo daqueles ossinhos e da-
quela carne? De uma carne, aliás, ainda viva, de um tritão, aliás, 
ainda vivo?





Neste livro não há personagens inventados nem acontecimen-
tos inventados. As pessoas e os locais são mencionados pelos 
próprios nomes. Se são denominados pelas iniciais, é por con-
siderações pessoais. Se não são denominados em absoluto, é 
apenas porque a memória humana não guardou os nomes – 
mas tudo ocorreu exatamente daquela maneira.



36

Nota do autor

Uma pessoa só não teria forças para criar este livro sozinha. Além 
de tudo que eu trouxe do Arquipélago – em minha pele, na me-
mória, nos ouvidos e nos olhos –, o material deste livro me foi 
entregue, em relatos, recordações e cartas, por…

[nota da edição russa: segue lista de 227 nomes]1.

Eu não expresso aqui uma gratidão pessoal a eles: este é o 
nosso memorial conjunto, comum a todos os torturados e as-
sassinados.

Dessa lista, eu gostaria de destacar aqueles que dedicaram 
muito trabalho para me ajudar, para que esta obra fosse munida 
de pontos de apoio bibliográfico, tirados de livros do fundo das 
bibliotecas atuais, ou de livros que há muito foram confiscados 
e destruídos, de maneira que encontrar um exemplar preser-
vado exigia grande obstinação; e mais ainda aqueles que aju-
daram a ocultar esse manuscrito num momento complicado e, 
depois, a reproduzi-lo.

Mas ainda não chegou o momento em que ousarei nomeá-los.2

1 Indicação das supressões feitas na edição abreviada. [n. t.]
2 Em seu livro Bodálsia teliónok s dúbom [O bezerro chifrou o carvalho] (Moscou: 

Soglássie, 1996), A. I. Soljenítsyn conta sobre seus inestimáveis ajudantes, os 
“invisíveis”. Em 2007, o autor publicou pela primeira vez a lista completa das 
“testemunhas do Arquipélago, cujos relatos, cartas, memórias e correções 

foram utilizados na criação deste livro”, na edição do Arquipélago Gulag 
(Ekaterinburg, U-Faktoria). Ali foi, também pela primeira vez, munida de um 
índice onomástico anotado; desde então, todas as edições completas do livro 
são publicadas com a lista de testemunhas e o índice onomástico. [n. e. r.]
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O veterano de Solovkí Dmítri Petróvitch Vitkóvski deveria 
ter sido o editor deste livro. No entanto, meia vida passada lá 
(suas memórias do campo de prisioneiros, aliás, chamam-se 
Meia vida) proporcionou a ele uma paralisia prematura. Já com 
a fala prejudicada, ele conseguiu ler apenas alguns capítulos con-
cluídos e ter a convicção de que tudo seria contado.

E, se ainda demorar a brilhar a liberdade em nosso país, en-
tão a própria leitura e a distribuição deste livro serão um grande 
perigo, de modo que também devo saudar com gratidão os lei-
tores do futuro – em nome deles, dos que morreram.
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Primeira parte
A indústria carcerária



Na época da ditadura, e cercados de inimigos por todos 
os lados, nós às vezes demonstramos uma delicadeza 
desnecessária, uma compassividade desnecessária.

– Krylenko, em discurso no processo do “Partido Industrial”
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Capítulo 1 
A prisão

Como as pessoas vão parar nesse misterioso Arquipélago? 
A cada hora, chegam ali aviões pelo ar, navios pelo mar, trens 
chegam, trovejando – mas não há neles uma placa sequer indi-
cando o lugar de destino. Tanto os bilheteiros como os agentes 
da Sovturist e da Inturist1 ficariam espantados se você pedisse a 
eles uma passagem para lá.

Eles não conhecem e não ouviram falar nem do Arquipélago 
como um todo nem de qualquer uma de suas inúmeras ilhotas.

Os que vão para administrar o Arquipélago chegam ali por 
meio do colégio do Ministério de Assuntos Internos.

Os que vão para guardar o Arquipélago são recrutados pelo 
comissariado militar.

E os que vão até lá para morrer, como eu e você, leitor, esses 
devem chegar, única e exclusivamente, pela prisão.

O momento da prisão!!! Será preciso dizer que se trata de 
uma ruptura de toda a nossa vida? Que é um raio que nos atinge 
diretamente? Que é um abalo mental insustentável, que nem to-
dos conseguem assimilar e que frequentemente leva à loucura?

O universo tem tantos centros quantos seres vivos. Cada um 
de nós é o centro de um universo, e o mundo se desfaz quando 
alguém lhe sussurra: “Você está preso!”.

Se é você quem está preso – então será que alguma coisa so-
breviveu a esse terremoto?

Mas, com o cérebro obscurecido, incapazes de abarcar esse 
deslocamento do mundo, nem os mais refinados nem os mais 

1 Órgãos ligados ao turismo. [n. t.]
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simplórios dentre nós conseguem, nesse momento, com toda 
a experiência de vida, exprimir outra coisa que não:

— Eu?! Por qual motivo?! – uma pergunta repetida milhões 
e milhões de vezes, antes de nós, e que nunca obteve resposta.

A prisão é uma impressionante transição instantânea, uma 
transferência, uma transmutação de um estado para outro.

Pela longa e sinuosa rua de nossa vida, nós passamos, com 
rapidez e alegria, ou com vagar e tristeza, por cercas, cercas e 
mais cercas – cercas apodrecidas de madeira, muretas de ter-
ra batida, muros de tijolos, de concreto, de ferro. Nós não pa-
ramos para pensar: o que há por trás delas? Nós não tentamos 
espiar por detrás delas nem com os olhos nem com o pensa-
mento – e é lá que ele começa – o país do Gulag, bem ali ao la-
do, a 2 metros de nós. E ainda não percebemos nessas cercas 
a quantidade inumerável de portinholas e de cancelas, solida-
mente encaixadas e bem camufladas. Todas, todas essas cance-
las foram preparadas para nós! E então rapidamente uma delas 
é escancarada, fatídica, e quatro mãos brancas de homem nos 
agarram pelas pernas, pelos braços, pelo colarinho, pelo cha-
péu, pela orelha – arrastam-nos como se fôssemos um saco, e a 
cancela fica atrás de nós, a cancela que dá para a nossa vida pas-
sada é fechada para sempre.

Pronto. Você está preso!
E você não encontra nada para responder, além de um ba-

lido de cordeiro:
— E-eu?! Por qual motivo?!…
E pronto. Você não é capaz de assimilar mais nada, nem na 

primeira hora nem mesmo nos primeiros dias.
No seu desespero, ainda tremeluz uma lua de brinquedo, de 

circo: “É um erro! Vão esclarecer!”.
Todo o resto, o que agora serve para construir a imagem tra-

dicional e até literária da prisão, se acumula e já toma forma, não 
na sua memória perturbada, mas na memória de sua família e de 
seus vizinhos de apartamento.

É um telefonema súbito na madrugada ou uma batida ríspida 
à porta. É a intrépida irrupção das botas enxovalhadas dos vi-
gilantes agentes de polícia. É a testemunha civil assustada, que 
fica atrás deles.
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A prisão tradicional é também a cena das mãos trêmulas re-
colhendo as coisas do detido: uma muda de roupa, um pedaço 
de sabão, alguma comida, e ninguém sabe o que é preciso, o que 
é permitido e o que é melhor vestir, mas os agentes apressam 
você e o interrompem: “Não precisa levar nada. Lá dão comida. 
Lá é aquecido”. (É tudo mentira. Mas apressam para assustar.)

A prisão tradicional é também, mais tarde, depois da deten-
ção e da condução do pobre-diabo, a diligência de muitas horas, 
no seu apartamento, de uma força estranha, dura e esmagadora. 
É o arrombar; o rasgar; o arrancar de coisas das paredes e o jogá -

-las: o derrubar de armários e mesas ao chão; o sacudir; o es-
parramar; o despedaçar – e o amontoar no chão, sob o estalido 
das botas. E não há nada sagrado na hora da busca! Quando o 
maquinista Inochin foi preso, estava em seu apartamento o cai-
xãozinho de seu filho, que acabara de morrer. Os homens da lei ti-
raram a criança do caixão, vasculharam até ali dentro. Eles tiram 
doentes da cama, sacudindo-os, eles desfazem ataduras. E, no 
momento da busca, nada pode ser considerado absurdo! Nosso 
maior especialista em Tibete, Vostrikov, teve apreendidos uns 
preciosos manuscritos tibetanos antigos (e os alunos do falecido 
a custo conseguiram arrancá-los da KGB, trinta anos depois!). 
Confiscaram o arquivo de Karguer, dos ostiaques do Ienissei, 
proibiram a escrita e o abecedário que ele criara – e aquele povo 
ficou sem escrita. Na linguagem intelectual, leva muito tempo 
para descrever tudo isso, mas o povo diz o seguinte das buscas: 
eles procuram o que não está lá.

O que é confiscado, eles levam embora, mas às vezes forçam 
o próprio preso a carregar – para dentro das mandíbulas deles, 
para sempre, sem volta.

É assim que imaginamos a prisão.
E, de fato, a prisão noturna, do tipo descrito, é a nossa favo-

rita, porque há nela importantes qualidades. Todos os morado-
res do apartamento ficam tomados pelo terror desde a primeira 
batida à porta. O detido é arrancado do calor de sua cama, ele 
ainda está totalmente incapacitado pela sonolência, seu racio-
cínio está turvo. Durante a prisão noturna, os agentes de polícia 
têm a superioridade numérica: quando eles chegam, são muitos, 
e armados, contra um, que nem conseguiu abotoar as calças.


