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Руската революция между стихийния анархизъм и болшевишката 
контрареволюция 

 
 
23 февруари (8 март) 1917. Работнички от Невската фабрика за конци в 

Петроград стихийно напускат работа и излизат на демонстрация, настоявайки за 
завръщане на мъжете от фронта и за хляб да нахранят децата си. 

Столичното градоначалство тъкмо е ограничило дажбите до половин килограм 
хляб дневно на човек. Избухва паника. Въпреки уверенията, че има достатъчно запаси 
брашно, никой не вярва на цивилните и военни бюрократи – снабдяването на градовете 
с продоволствие и топливо е нередовно още края на 1914-а. Заради военните поръчки 
са пренебрегнати нуждите на населението, военните разходи са надули цените на 
стоките от първа необходимост повече от три пъти спрямо 1913-а. Заплатите на 
повечето работници не успяват да догонят инфлацията. Малцинството добре платени 
бива мобилизирано заради техническите си умения, така подготовката на артилеристи и 
картечари е по-бърза. Изтръгването на квалифицирани кадри от промишлеността 
коства спад на производителността на труда. Руските работници още в мирно време се 
бъхтели по 9-10 часа дневно, шест дни седмично, в опасни за здравето и живота 
условия на труд. Мобилизацията на икономиката установява 11-12-часови смени, като 
заводското началството има право да нарежда явяване и в неделя. В предприятията 
цари сурова дисциплина, с глоби за всяко нарушение на вътрешния правилник, които 
изяждат до половината от заплатата, както телесни наказания. След изтощителната 
смяна огромна част от работниците се прибират в претъпкани жилища с ужасни 
санитарни условия. 

 
Предишния ден в най-големия петроградски завод, Путиловския, е обявен 

локаут заради стачка, забранена по закон в държавните предприятия, а от началото на 
войната заводът е национализиран. Всичките 36 хиляди разгневени работници са 
уволнени. Те веднага се присъединяват към демонстрацията на Невските работнички. 
Стачна вълна се разпростира и в други предприятия. 

Същата вечер император Николай ІІ заминава за Могильов, командния център 
на армията. На истеричните телеграми от столицата през следващите дни безгрижно 
отговарял: “Не ме занимавайте с глупости”. Императрицата била на същото мнение: 
“Хлапаци и хлапачки се щурат из улиците и крещят, че нямало хляб”. 

Оставало е да им препоръча да ядат пасти... 
 
На следващия ден булевардите гъмжат от народ, градоначалникът съобщава, че 

“полицията е безсилна да спре придвижването на демонстрантите”. Около три часа 
следобед изникват първите барикади от повалени телеграфни стълбове и дерайлирали 
трамвайни мотриси. 

На 26-и започват бунтове в батальоните, на 27-а въстанието плъзва из целия 
Петроградски гарнизон. 

 
Царското правителството е предусещало какво се задава. Полицейските доклади 

съвсем точно определяли настроенията всред населението като “по-опасни от 1905-а”. 
Още от януари започнала подготовка за смазване на “безредиците”. Властите, 
несигурни в лоялността на военните части, възнамерявали да използват за потушаване 
на бунтовете специално подбрани “учебни подразделения”. Не предвидили обаче 
въстание на самите струпани в столицата резервни батальони, като сред първите 
присъединили се към революцията били тъкмо “учебните подразделения”. 
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Единствените верни на режима сили в онзи момент останали 3500 полицая – в 
град с население над 2 милиона и 400 хиляди. 

Следобед на 26-и властите решават да обявят обсадно положение в Петроград. 
Вечерта пристига по телеграфа царски указ за разпускането на ІV състав на Държавната 
дума – подобието на парламент, въведено за успокояване на революционния изблик 
през 1905-а. 

VІ Държавна дума минава за “опозиционна” – преди няколко месеца депутати от 
мнозинството се престрашили да предложат на царя създаване на “отговорно 
министерство” – назначавано и контролирано от парламента. Самодържецът отклонил 
идеята, според която Русия практически се превръщала в конституционна монархия. 
Телеграмата за разпускане е получена, но на 27-и тълпи работници и войници обсаждат 
Таврическия дворец, където е седалището на парламента. Уплашени от 
революционерите повече, отколкото от царския указ, депутатите използват процедурни 
формалности, за да продължат заседанията “като частни лица”. Въстаниците настояват 
Думата да поеме управлението на страната. За да не ядосат народа, депутатите съставят 
“Временен комитет за възстановяване на реда”. 

Вечерта на 27-и възкръсва един “призрак” от Първата руска революция. Тогава, 
през 1905-а, за нуждите от подпомагане на стачниците, стихийно възникват 
работнически съвети, съставили Петербургския съвет на работническите делегати. 12 
години по-късно се появява Петроградският съвет на работническите и войнишки 
депутати, вече като революционен орган на народовластие. 

Чак няколко дни по-късно, след абдикацията на царя на 2 март и оттеглянето на 
посочения за наследник негов брат, Временната комисия на Думата се превръща във 
Временно правителство, чиято задача е да свика Учредително събрание, което да реши 
бъдещето устройство на Русия. Монархията рухва окончателно и безвъзвратно, 
дискредитирана дори в очите на аристокрацията, която от 1916-а крои планове за 
дворцов преврат. 

 
На 1-ви и 3-ти март въстават военноморските бази Кронщат и Хелсингфорс. 

Кронщатският съвет на моряците и работниците в базата, създаден на 4 март, на 16 май 
се обявява за единствена власт в града-крепост и изпъжда комисара на Временното 
правителство. 

През март 1917 в цялата страна възникват над 600 различни съвети, към 
октомври са близо 1500, формират се техни областни обединения. В състава им 
отначало преобладават меншевики, есери, включват се и анархисти, тоест подчертани 
социалисти. Във Временното правителство доминират буржоазните партии. Настъпва 
т.нар. “двувластие”, борба между централизма и анархическото по дух народно 
самоуправление. Институции и комисари на двете власти се дублират и сблъскват за 
надмощие. Радикалните сили (анархисти, леви есери, по-късно и болшевики) издигат 
лозунги за премахване на това двусмислие чрез разпускане на правителството и 
предаване на цялата власт на Съветите. “Умерените социалисти” (есери и меншевики) 
възразяват срещу това, предлагайки повече социалисти на министерски постове. 

На 1 март Петросъветът издава Заповед №1 за “демократизация”, предназначена 
за Петроградския гарнизон, но стихийно възприета от цялата армия. Заповедта отменя 
единоначалието, утвърждава войнишките комитети като легитимна военна власт. През 
април Временното правителство се опитва да противодейства, формирайки 
доброволчески “ударни части”, успоредно с войнишките комитети възникват и 
офицерски организации. До май войнишките и моряшки комитети наброяват около 50 
000 – до 300 000 души. 
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Наред с това тече стихийно образуване на фабрично-заводски комитети за 
работнически контрол над производството. Към октомври 1917 централни съвети на 
работническите комитети съществуват в 50-те основни промишлени центъра на 
страната. Успоредно рязко расте броя профсъюзи, които също създават свои ръководни 
съвети. Появяват се и селски съвети, но заради съсловни предубеждения до 1918-а 
провеждат отделни конгреси и имат собствена структура. 

Целият този “хаотичен” процес е притежавал потенциала за установяване на 
радикална пряка демокрация в страната, но е прекъснат от преврата на болшевиките 
през октомври 1917 – началото на контрареволюцията в Русия, която побеждава през 
март 1921, смазвайки Кронщатската република. 

 
*** 
Временното правителство три пъти променя състава си в отговор на три 

правителствени кризи, предизвикани от неспособността му да предложи приемливи за 
населението решения. 

През април е първата, провокира я нотата на правителството, за “война до 
победа” – по същото време в бойните действия срещу Германия се включват САЩ. Но 
руският народ не желае повече да воюва. 

Още през 1914-а селяните (93% от армията) започват да дезертират, бягайки от 
военните ешелони. През цялата война руската армия е зле снабдявана, проблемите с 
муниции и оръжия са решени едва към началото на 1917-а, когато броят дезертьори 
надвишава един милион души. Войниците се самонараняват, нарочно изостават от 
частите си, по всякакъв начин удължават престоя си в болниците, предават се в плен. 
Единствените противомерки на властите са смъртни присъди и телесни наказания, но 
първите се прилагат в краен случай, докато вторите само озлобяват войниците, 
връщайки спомена за времената на крепостничеството. На всичко отгоре военната 
бюрокрация решава да обяви за дезертирали безследно изчезналите и всички 
военнопленници, с което лишава войнишките семейства от държавни помощи, 
компенсации за липсата на стопанина в къщата. В края на 1916-а отказ на войници да 
се бият, проваля съгласувано със съюзниците от Антанта настъпление в Латвия. 

Временното правителство няма също така решение на аграрния въпрос – 
селяните се задъхват от малкото земя, която още изплащат след отмяната на 
крепостното право през 1861-а. Изкупуването на зърно по твърди държавни цени и 
износа му в чужбина заради запазването на златния резерв е оставил глада като 
постоянен спътник на селския живот. Спирането на износа подобрява режима на 
хранене на руското село и, когато през есента на 1916-а царското правителство пробва 
насилствено изземване на зърнените запаси, следват бунтове. 

 
Падането на самодържавието окуражава селяните сами да пристъпят към 

решаването на “въпроса” – започва завземане на дворянските земи, разграбване на 
именията и подялба на имущество и инвентар. Вълната дезертьори (само залавяните 
били по 5000 седмично) преди революцията се увеличава – войниците бързат у дома за 
разпределянето на земята. 

През юли следва опит за ляворадикално въстание в Петроград, което за кратко 
укрепва позициите на Временното правителство. През август генерал Корнилов 
настъпва към столицата, за да установи военен режим – премиерът Керенски се 
самоназначава за върховен командващ, обявява Русия за република и учредява 
Директорията (правителство с извънредни пълномощия) с Предпарламент – орган с 
чисто съвещателни функции. 

Като цяло управлението на Временното правителство е катастрофално. 
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Русия е изостанала страна, дялът й в петорката водещи промишлености е 5-10%, 
с лоша инфраструктура, ключови отрасли в ръцете на чужди компании, живее 
предимно от външни заеми, най-вече френски, лихвите по които на всеки 6 години 
носят на Франция сума, равна на контрибуцията й след поражението през 1870-а. 

Френското правителство прохладно приема революцията и не бърза да отпусне 
нови заеми, без да е сигурно, че Русия ще продължи да удържа Източния фронт. 

Без заеми Временното правителство достига дъното, за 6 месеца негово 
управление само финансовият срив е колкото за предходните 3 години. На 29 март то 
въвежда “хлебен монопол”. Планът се изпълнява незадоволително. Иззетото зърно с 
предимство отива за фронтовите части, засилвайки кризата в градовете, от които 
започва отлив на работници към селата. Отделно, до лятото се затварят 568 
петроградски фабрики и заводи (една пета от столичната промишленост), уволнени са 
над 100 хиляди работници, които също предпочитат завръщане при селските си 
роднини. Към септември 1917-а в Петроград и Москва хлебните дажби по купони 
спадат до 250 грама на човек дневно, значителни нарушения в снабдяването търпи и 
фронтът, където настъпва истински глад. 

Отстъпките на Временното правителство пред исканията на работническите 
комитети допринасят за окончателното съсипване на икономиката – и няма как да е 
било другояче: правителството се придържало към нормите на капитализма, докато за 
съветите и комитетите били важни потребностите на трудещите се. Сблъсъкът в плът и 
кръв на двата стопански модела, социалистическия и буржоазния, ясно показал тяхната 
несъвместимост, едното от двете е трябвало “да напусне сцената”. 

Тогава се намесили болшевиките – партия със строга дисциплина, 
централизирана до вождизъм, със собствени въоръжени отряди (Червената гвардия) и с 
нагласата, че “целта оправдава всякакви средства”. 

Лидерът на партията Ленин не е вярвал, че ще доживее до революцията. Казал 
го е през януари, изнасяйки доклад на Първата руска революция пред конференция на 
социалистическата младеж в Швейцария. Вестта за Февруарските събития отначало 
определя като “империалистическа провокация”. За него главният въпрос на 
революцията бил въпросът за властта. 

В това анархистите сме съгласни – една революция продължава, докато не 
ликвидира всички форми на власт на човек над човека, докато не премахне класовото 
разделение сред хората. Който натиска спирачката преди постигането на тази задача, 
той е контрареволюционер. 

Болшевиките са на друго мнение: властта подлежи на завземане и употреба за 
построяване на “светло бъдеще”. Ленин простъпва към завземане – отначало чрез 
внедряване в Съветите. Но децентрализираната им система не пасва на целите на 
болшевиките, затова идва ред и на централната власт. 

Веднага щом Ленин грабва властта, въпреки доскорошната и последвалата си 
риторика, революцията за него и партията му е приключила. Следва укрепване и 
ползване на завзетото, броят жертви е без значение. 

За всичко това е предупреждавал още Бакунин, оспорвайки идеите на Маркс. 
Жизнеността на марксизма до наши дни се обяснява просто: Маркс формулира 
доктрина не за ликвидиране на капитализма, а за неговото усъвършенстване до 
държавен (всъщност такъв е бил роден в Англия, Маркс не отива по-далеч от “Утопия” 
на Томас Мор). Марксизмът, както и ленинизмът, не посягат върху властта като такава, 
което е напълно достатъчно за световните елити. Дори и хулен, марксизмът е лансиран, 
а не премълчаван, за да потъне в забрава. 

Марксизмът всъщност представлява ваксина срещу истински революции. 
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Ленинската “диктатура на пролетариата” е подвеждащо название на диктатура 
от името на пролетариата над самия пролетариат и всички останали класи, диктатура на 
върхушката на една партия. Пък и Ленин сам нарича постигнатото в края на 1921-а 
като “държавен капитализъм”. 

Тези разлики в схващанията за властта, въпреки външно сходната използвана 
терминология, въпреки преструвките на Ленин (например статията му “Държава и 
революция”, за която е упрекван в анархизъм), въпреки “общата крайна цел – 
комунизъм”, е трябвало да настрои анархистите враждебно към болшевизма. За 
съжаление, това не се е случило навреме.  

 
През октомври в тялото на Революцията се настанява тумор, който ще я убие. 

Туморът се нарича Съвет на народните комисари (Совнарком, СНК). С други думи – 
правителство. Постепенно местните съвети се превръщат в изпълнителни органи на 
Совнаркома. Поставени са под контрол и работническите комитети – промишлеността 
е национализирана, държавата е собственик, а държавата е СНК, комитетите стават 
излишни. 

Първата грижа на СНК е да се снабди с отровно жило, което прави през 
декември 1917, създавайки репресивния орган ЧК за борба преди всичко с 
революционерите, чак на втори план срещу “вражеските класи”.  

През януари 1918-а разгонва Учредителното събрание, тъй като в него 
болшевиките не печелят мнозинство. През април устройва погром на московските 
анархисти, които са заети с формиране на Черна гвардия, в опит за отърсване от 
присламчили се обикновени бандити и провокатори. Московските анархисти обаче 
допускат нехайно безгрижие, което улеснява болшевиките. 

Московският погром поражда множество протести, но нито една значителна 
акция за възмездие. Самият Кропоткин, вече изложил се с позицията си на подкрепа на 
войната срещу Германия (в която припознавал “по-голямото държавническо зло”), 
посещавал Ленин с молби да прекрати репресиите, вместо да се появи на аудиенцията с 
блокче динамит в пазвата. Нестор Махно, впоследствие лидер на въстаническа армия в 
Източна Украйна, по същото време обикаля централноруските губернии. Забелязва 
неща, които не му харесват. При все това, когато през юни 1918-а се среща с Ленин, 
също го оставя жив. Само полусляпата есерка Фани Каплан извършва онова, което е 
трябвало, но болшевишкият тартор, който с авторитета си сдържа  вътрешнопартийната 
борба за власт, се разминава на косъм от смъртта. 

Следва вълната “Червен терор”, отново предимно срещу революционни 
организации, след което и разпалване на мащабна гражданска война – болшевиките са 
убедени, че само чрез нея ще спечелят веднъж завинаги. 

 
Гражданската война обаче започва с гаф, който показва качествата на другия 

вожд, Троцки, като политик – колкото да съжалим за пропуснатия шанс на Каплан. 
Гафът е въстанието на Чехословашкия корпус, предизвикано от лакомията на Троцки за 
оръжията на Корпуса. Следващият голям гаф е походът на Тухачевски към Варшава, 
пак вдъхновен от Троцки. Тези два гафа са могли да костват на болшевиките главите. 
Чак до началото на “новата икономическа политика”, Ленин очаква да го свалят от 
властта и издигнат на бесилото. Още едно от предимствата на болшевиките – действали 
са така, сякаш няма да настъпи утре. 

 
С началото на Гражданската война СНК отменя пълномощията на войнишките 

комитети, въвежда единоначалие, връща смъртното наказание, осъществява успешно 
предишните царски и после тези на Временното правителство планове за “хлебен 
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монопол”, като действа максимално жестоко срещу селячеството, така, както не са 
дръзвали и царските джелати. Създадени са концентрационни лагери, възприети са 
практики на вземане на заложници и масови техни разстрели. 

 
*** 
Кога българските анархисти прозрели същността на болшевизма? 
Анархизмът у нас има горчив опит в това отношение. Анархисти са сред 

основателите на кооперативното земеделско движение, което по-късно се изражда в 
политическата партия БЗНС, която, идвайки на власт, приема закони срещу 
анархистите и разстрелва анархисти. Анархисти са участници в 
националноосвободителните борби в Македония и Одринско, но революционната 
организация деградира до мафиотска структура, която сътрудничи с българската 
шовинистична буржоазия и дворцови среди, нейни идеолози инициират закони за 
защита на държавата от народа, а редовите милитанти участват в кървави погроми 
срещу въстаници и пак анархисти – от ръцете на главорези от ВМРО загива и Георги 
Шейтанов, който има непосредствени наблюдения върху изграждащата се в Русия 
болшевишка диктатура. Впечатленията му говорят сами за себе си: 

 
Щом социалистическото правителство вземе в своя власт и притежание 

обществените имущества, то ще живее върху гърба на трудещите се, ще се 
постарае да закрепи властта си и ще стигне, докъдето стигна Ленин -- (ноември 
1921)  

Аз се върнах от Москва през 1918 год., месец октомври, с впечатлението, че 
идейните вождове на руската революция са на крив път. Болшевиките грешаха по 
силата на един лъжлив мироглед – за мене това беше ясно. Мазнев не можеше да се 
начуди на тяхното стадно възпитание и суеверие пред властта --(август 1922)  

 
Има властници и анархисти; по средата няма място за идеи и партии. Затуй 

ние поставяме болшевиките като последни защитници на държавните традиции 
в света -- (декември 1923) 

 
Но и преди това българските анархисти не е било нужно да гадаят – пред очите 

си са имали български болшевизъм – “тесните социалисти” на Димитър Благоев. 
От самото си отделяне от социалдемокрацията (1903), “тесняците” хапели 

анархизма, без въображение повтаряйки тезисите на Георгий Плеханов от пространния 
му пасквил “Анархизъм и социализъм” (1894), оценен от Елеонора Маркс, разпознала 
“ръката на баща си” в това писание (la ferule de mon рeге). 

Благоев използва “анархически” като ругателство в свой доклад “За другарските 
отношения в партията” през 1909. През 1919-а обвинява свои съпартийци в 
“анархизъм” – отново като смъртен грях. Благоев почти изцяло прегръща ленинизма, 
макар и да не е съгласен с някои второстепенни тезиси на Ленин (впрочем, оказали се 
пак демагогия – например положението за “съюз” на работниците със селячеството, 
което Благоев не споделял). 

Въпреки това, хроничният недъг на анархическото движение (и то не само в 
България, и то не само тогава) – неорганизираността и свързаната с нея слаба идейна 
грамотност на мнозина участници в движението, както и обстоятелствата тласкат 
ФАКБ към сътрудничество с болшевиките – с печални за анархизма последствия.  

Дори след завещаното от Шейтанов, дори след провала на Испанската 
революция (в който дебел пръст имат и болшевиките), дори след завършването на 
Втората световна война, повечето български анархисти не успели да се отърват от 
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илюзиите си спрямо болшевизма. Така например, в публикуваната през 1945-а година 
Програмна платформа на ФАКБ личи подценяването на болшевишката решимост и 
коварните им похвати. Платформата определя задачите: борба с “класическия” 
капитализъм, вместо подготовка за съпротива срещу бюрократичния държавен 
капитализъм по образец на СССР. Надеждите, че Сталин ще се съобразява със 
съюзниците от антихитлеровата коалиция се оказали преувеличени. Авторите на 
Платформата не са очаквали, че участта на България вече е била решена и предстои 
“съветизация”, на която западните сили не са могли, а и не са искали да се 
противопоставят. 

 
*** 
Руската революция е първият голям провал на анархизма, а гибелта на 

Испанската след две десетилетия е и провал на работническата класа да използва 
историческия си шанс да промени света. Провалът на пролетариата може да се смята за 
окончателен – от средата на ХХ век класическият индустриален работник е на 
изчезване като класа вследствие на роботронната революция. 

 
Поуките от Руската революция и нейните последиците са единственото, което 

може да предпази анархическото движение от подобно изчезване. Съвременната теория 
на социалната революция има какво да вземе от 1917-а, когато немалка роля изиграват 
новите за онова време технологии, умението да се борави с тях, което болшевиките 
съумяха да използват – най-вече комуникациите, макар че технологиите от Първата 
световна не могат да се сравнят с днешните. 

 
Ако не извършим анализ на 100-годишните и по-скорошните грешки сега, 

буквално утре технологичният напредък в средствата за контрол и унищожение, които 
не сме сполучили да обърнем срещу създателите им, не ще ни остави друг шанс, и то не 
само на нас, анархистите, но и на цялото човечество. 

 
НТ 

 


