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1917 ГОДИНА – РУСИЯ ПРЕД ИЗБОР

През 1917 г. пред  Русия има много проблеми и въпроси и малко 
отговори. След  Февруарската революция страната трябва да направи 
един от най-важните си избори: по кой път да поеме. Към каква 
политическа система да се настрои, за да преодолее кризата във всички 
обществени сфери? И кой да я поведе към тези промени? Но има и още 
един важен и изключително любопитен въпрос: дали Октомври 1917 г. се 
явява съдба за Русия или дотам я довеждат поредица от политически 
грешки? 

Не са малко съвременниците на тези събития, както и историците, 
които виждат в тях пръста на съдбата и смятат, че Русия от години, от 
векове върви към катастрофа. Че огромната империя и императорите ú по 
неведоми пътища тласкат страната към пропастта. Че писателите ú 



пророкуват и описват в книгите си революцията още преди тя да избухне. 
Че пред Русия няма алтернатива – болшевизмът е нейна съдба. Нужно е 
само да си припомним пророчествата на Достоевски за бесовете, пуснати 
на свобода и за нечаевщината, която става норма на поведение. Руският 
философ Николай Бердяев посвещава голяма част от творчеството си на 
този проблем. Той смята, че за болшевишкия режим са виновни всички 
руснаци: Всеки народ прави революцията с онзи духовен багаж, който е 
натрупал в миналото, и внася в революцията своите грехове и пороци, но 
също и своята способност за саможертва и ентусиазъм. Руската 
революция е антинационална по своя характер, тя превърна Русия в 
безжизнен труп1. Според  философа болшевизмът не е външно явление за 
руския народ, той е духовна болест, съответства на неговото духовно 
състояние. Затова и не се страхува да заяви: „Болшевизмът е мой грях и 
моя вина“2. За Бердяев болшевизмът е съдба за Русия и поради тази 
причина той не може да бъде свален с оръжие, а първо трябва да бъде 
преодолян преди всичко отвътре, духовно, и едва след това – 
политически3. 

Н. Бердяев не е единственият, който мисли, че Октомври е 
катастрофа за Русия и, че тази катастрофа е логична, много руска при 
това. Такъв е изводът, до който стигат и авторите на сборника „Из 
глубины “ . Историкът Александър Боханов също проследява 
предупрежденията, които идват и от интелектуалци, и от писатели, и от 
различни руски мислители, предсказвайки, че по руските земи неизбежно 
ще тържествува злото. Той смята, че революцията не е внесена отвън, че 
тя е органически руско явление. Революцията дори генетически (пак по 
Бердяев) променя руснаците, променя даже походката им, създава нов 
антропологичен тип, нейните последици дълго ще се отразяват в руската 
действителност4.  

Подобен прочит на историята е интересен и различен, той ни води и 
към характерната за руската душевност съзерцателност, мистичност, 
ирационалност. Ако следваме тази посока на мислене то значи, че през 
1917 г. пред Русия няма алтернатива, но такава има. Има политически 

1  Бердяев, Н. Самопознанието. Духовете на руската революция. Т. 6. София, 
2007, с. 7. 

2 Бердяев, Н. Новото средновековие. Т. 2. София, 2003, с. 559. 

3 Пак там, с. 564. 

4 Боханов, А. „Революция обнажила гоголевскую Русь“. – Отечественная история, 
№ 6, 2008, с. 169. 



партии, личности, организации, които вярват, че страната може да тръгне 
по пътя на демокрацията. 

В  началото на XX в. Русия действително влиза в период на избор, на 
взимане на важни решения. Всички виждат, че империята се задъхва, от 
низините до върховете искат промяна. И Русия бърза, това, което на 
запад става за столетия там се извършва само за няколко години. От 1905 
до 1917 г. избухват три революции, политическото управление се 
трансформира на няколко пъти: абсолютна, парламентарна, край на 
монархията, Временно правителство, военен пуч, република…, за да 
дойде Октомври, за едни Велика социалистическа революция, за други – 
държавен преврат. Наваксването на история, повърхностното усвояване 
на политически възгледи, желанието за прескачане на цели периоди дава 
своите резултати. По този начин Русия не извършва скок в своето 
развитие, а резултатите са много различни от очакванията .  

В  началото на XX в., с изчерпването силите на абсолютната монархия, 
Русия отново е изправена пред  избор: да я трансформира в 
парламентарна монархия или в република. Със съставяното на Временно 
правителство, което управлява до свикването на Учредително събрание, 
страната като че ли поема в правилната посока. Проблемът е в състава на 
Временното правителство. Взривоопасна смес от буржоазия и умерени 
социалисти в лицето на меншевиките и социалистите-революционери 
(есери). Последните представляват Петроградския Съвет, революционни 
органи на самоуправление на работниците, възникнали по време на 
Първата руска революция. 

Идеята и самото създаване на Съветите, както и тяхната роля в 
революцията е изключително любопитна. Те са наложени от меншевиките, 
които виждат в тях средство Руската социалдемократическа 
работническа партия (РСДРП) да излезе от нелегалност, от тесните рамки 
на интелигентски кръжок. За тях тези революционни органи ща са и 
средство за политическо образование и пропаганда сред  работниците, 
които да почнат сами и напълно съзнателно да отстояват своите интереси. 
Неслучайно Ленин в началото е против създаването на Съвети, той ги 
приема за ненужна конкуренция на партията. Отделен въпрос е, че 
Съветите от 1905 г. коренно се различават от Съветите през 1917 г. 
Главното е, че работниците от първите Съвети, са заменени от войници и 
селяни. В  един момент нещата се обръщат, Съветите, според 
меншевиките и по-точно според един от техните водачи Ираклий 
Церетели, са свършили своята работа и стават ненужни, пречка към 
налагането на парламентарно управление (те по-скоро пречат на 
Конституционно-демократическата партия – кадети). Но Ленин вече е 



прозрял, а и видял тяхната сила и ще им вдъхне нов живот. Чрез тях той 
ще вземе властта, лозунгът „Цялата власт на Съветите!“ за Ленин има 
смисъл, ако в тези Съвети са не меншевиките и есерите, а болшевиките. 
Съветите търпят промяна и след 1917 г. те стават център на 
болшевишката диктатура, не на пролетарската и селска такава. Или както 
пише Андрей Медушевски: Съветите се оказаха негодни като органи на 
властта, но много добро средство за измама на хората, те играят ключова 
роля за създаването на видимо демократични институции при тяхното 
реално отсъствие5.      

 Но да се върнем на взривоопасната смес, която образува Временното 
правителство: буржоазията (най-вече в лицето на кадетите) и Съветите, 
умерените социалисти. Буржоазия и пролетариат, две несъвместими сили, 
особено в Русия. Две съсловия с противоположни желания. Едните не 
искат социални реформи, не искат да отстъпват пред, както те казват, 
прекомерните искания на работниците, и най-важното не искат 
излизането на Русия от войната, те са за война до победен край. Другите 
искат реформи и мир, излизане от империалистическата война и 
сключване на мир без анексии и контрибуции. Но през февруари месец  и 
меншевиките, и кадетите разбират, че не могат едни без други. И 
създават може би една от удачните сили, която може да изведе Русия от 
кризата и войната, без да я вкарва в гражданска война, или в нова 
революция. Това е алтернативата пред Русия за демократична власт. 
Този първи състав на Временното правителство намира пресечната точка 
между лявото и дясното. Вероятно, защото в него влизат десни 
социалисти и леви либерали. 

Това управление остава в руската история като двувластие, не малко 
съвременници и историци разглеждат този период  като безвластие, 
многовластие и т.н. То се държи на подкрепата, която народа, улицата, 
дава на Съветите и на подкрепата, която капитала дава на либералите, 
както и командния състав на армията. Държи се също и на характера, 
който меншевиките дават на Февруарската революция. За тях тя е 
буржоазна, затова и властта трябва да се употреби от буржоазията, те не 
искат власт, въпреки че реално имат такава. Те чакат социалистическа 
революция, затова и прокарват политика на сдържане на пролетариата. 
Сега не е време за реализацията на социалистическата им програма. Но, 
ако лидерите на меншевиките и есерите успяват да живеят с тази мисъл и 
имат търпението да чакат социалистическата революция, то на народа 

5  Медушевский, А. Право заменили политической целесообразностью. – 
Отечественная история, 2008, № 6, с. 169. 



(работници, войници, селяни) много бързо това търпение се изчерпва. 
Ираклий Церетели не прозрява истината, че тази политика ще приключи с 
края на еуфорията от революцията. Когато минава „медения месец“ на 
революцията спокойствието за Временното правителство приключва. 
Историците Леополд Хеймсон и Зива Галили също са на мнение, че с 
началото на коалиционното правителство завършва един от най-
успешните и хармонични периоди в историята на революцията6. И 
двамата не споделят мнението на мнозина, че до тогава има безвластие 
на ВП и безотговорност на Петроградския Съвет. 

Въпреки че правителството се задържа още няколко месеца с 
бездействието си обезсмисля самото си съществуване. То не решава нито 
един от важните въпроси за хората, или както я нарича меншевика 
Николай Суханов „триединната програма на революцията“ – Мир, Земя, 
Хляб. Меншевиките се объркват по един от най-болните проблеми за 
народа тогава, този за мира. Това е едно от слабите им места през цялото 
време на участие във властта. Проблемът идва от разделението вътре в 
самия меншевизъм, теченията в него са много, но двете основни от 
започването на войната са отбранители и интернационалисти. Едните 
искат запазване на боеспособността на армията за защита, те са готови 
да участват в отбраната на страната си, другите спиране на всякакви 
военни действия и подписване на мир. Отбранителите стават част от 
революционните отбранители, течение създадено след  Февруари от И. 
Церетели, те са за защита на революцията както от външни, така и от 
вътрешни врагове. Това е течението в меншевизма, което става част от 
Временното правителство, от революционната демокрация или всички 
живи сили по думите на Церетели. Негови привърженици са и в 
ръководните постове на Петроградския Съвет. Всички резолюции относно 
мира, които са пуснати от меншевиките са доста объркващи за техните 
последователи. От една страна искат мир без анексии и контрибуции, от 
друга запазване на боеспособността на армията за отбрана на 
отечеството и революцията. Тази им позиция чудесно илюстрира как 
действат меншевиките в правителството, опитвайки се да угодят както на 
електората си, така и на либералите. 

Меншевиките и Съветите допускат не малко грешки и то съществени. 
Една от първите е демократизацията на армията. Армията и нежеланието 
ú да застане за пореден път зад самодържавието накланя везните в полза 
на революцията. Има и не малко сведения, че висшето командване на 

6  Хеймсон, Л. Меньшевики: политика и проблема власти в 1917 году. – В: РСДРП 
(о) в 1917, с. 362. 



руската армия е в съюз с буржоазията за свалянето на Николай II7. Това 
обяснява и защо генералите остават пасивни след падането на 
монархията и не предприемат никакви действия. Генерал Деникин дава 
логично обяснение: Първо и двете абдикации са легални като втората 
директно призовава за подчинение на Временното правителство и второ: 
страхът от междуособни конфликти по време на война. Армията се 
подчинява на своя вожд, а ген. Алексеев и всички главнокомандващи 
признават новата власт8.

Причината генералите да искат промяна е очевидна, те са убедени, че 
императорът води страната към военна катастрофа. Главнокомандващите 
не искат премахването на монархията, а само на Николай II. Но остават 
излъгани след  намесата във властта на Съветите. Повечето виждат как 
вместо положението да се подобрява, то с всеки ден става все по-лошо. 
След приемането на прословутата Заповед  № 1 и поредица от подобни 
документи за демократизация на армията се поставя началото на нейния 
край. Водени от добрите си намерения максимално да демократизират 
армията, те (Съветите) не успяват да предвидят всички негативни 
последствия от него. Заповед № 1 води до разложение на армията, спад 
на дисциплината в нея, а по-глобалните измерения са безславния изход от 
Първата световна война и унизителния за Русия Брестки мир9. 

Повечето историци са на мнение, че тази заповед е плод на 
войнишката мисъл, а не на Съветите, черпейки сведения за нея от 
спомените на Н. Суханов. Но меншевиките са знаели много добре какво 
правят. Те са искали едновременно да се отблагодарят на войниците, да 
демократизират армията, а и да ги привлекат на своя страна. Водещ е и 
страхът, тази тълпа от войници, както ги нарича Суханов селяни в сиви 
шинели, да не се обърне срещу тях. Впечатление правят думите на един 
от членовете на Съвета на работническите и войнишки депутати и 
редактор на „Новой Жизни“ Иосиф Голденберг: „Заповед № 1 не е грешка – 
а необходимост. Тя не е редактирана от Соколов, а е единодушно 
решение на Съвета. В деня, в който ние „направихме революцията“, ние 
разбрахме, че ако не развалим старата армия, тя ще смачка 
революцията. Ние трябваше да избираме между армията и революцията. 
Не се поколебахме: взехме решение в полза на последната и употребихме 

7 Вж. Галин, В. Тенденции. Война и революция. М., 2004,

8 Деникин, А. Очерки русской смуты. Т. 1. Париж, 1921. http://militera.lib.ru/memo/
russian/denikin_ai2/1_06.html

9 Костяев, Э. Российские социал-демократы и Приказ №  1 Петроградского Совета 
от 1 март 1917 г. – Власт, 2014, 4, с. 148.

http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_06.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_06.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_06.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_06.html


– аз смело заявявам това – правилното средство10“. Със Заповед № 1 
Съветите печелят краткосрочна победа, впоследствие тя се обръща 
срещу тях. Това е една от грешките на меншевиките, не мислят в 
перспектива. Следва пълна дезорганизация сред  войниците, расте 
дезертьорството, побратимяването с врага, неподчинение към 
командирите. Последствие е и болшевишката пропаганда, която 
постепенно пропива армията. 

За това пише и генерал Алексей Брусилов. Пропагандата стига до 
войниците благодарение на разпада в армията, на Съветите и на 
Войнишките комитети, които стават нейн проводник. Нашата революция 
обезателно ще приключи с идването на болшевишката власт…  Сред 
войниците връх взима лозунга „Долу войната, моментален мир на всяка 
цена и моментално изземване на земята от помешчиците“… Офицерите 
стават врагове в умовете на войниците,… тип господари във военна 
униформа“11. 

Виждайки последствията от действията си, Съветите се опитват да 
поправят грешката си като пускат различни заповеди, например Заповед 
№ 2, но войниците приемат и изпълняват само Заповед № 1. В  пълна сила е 
окопният болшевизъм. Генерал Брусилов казва, че четенето на вестници и 
постоянното коментиране на политически програми, заменя воденето на 
война сред войниците. Той става свидетел как лозунгите, които влияят на 
войниците, постепенно се сменят. Старият „За вярата, царя и 
отечеството!“ е пометен от Февруари, тези на Временното правителство 
„Мир без анексии и контрибуции!“ и „Право на самоопределение на 
народите!“ също стават несъстоятелни. Все по-близки и разбираеми за 
всички стават лозунгите на болшевиките: „За работническо-селска власт!“ 
и „Долу буржоата капиталисти!“. Не мога да разбера кадетите, 
меншевиките и есерите, които постоянно се нападат едни други, борейки 
се за власт и усърдно разрушавайки тези устои, които, по тяхно мнение, 
укрепват12.   

Съветите се провалят и в социално-икономическите си начинания. Те 
не удовлетворяват исканията нито на работниците, нито на селяните. 
Задържането на реформите в тези сфери заради продължаващата война 
превръща най-големия страх на меншевиките в реалност – работниците 
губят доверие в тях. Работниците разбират получената свобода като 

10 Деникин, А. Очерки русской смуты. Т. 1. Париж, 1921. http://militera.lib.ru/memo/
russian/denikin_ai2/1_06.html

11 Брусилов, А. Воспоминания. М., 1963, 269–270. 

12 Пак там, с. 277. 
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крачка към изпълнението на техните социални и икономически желания. 
Но либералите и промишлениците не са на подобно мнение. 
Революционната демокрация отново е между чука и наковалнята. Те я 
наясно, че в този момент няма как да изпълни исканията на работниците, 
но, ако го заяви направо това би означавало край на Временното 
правителство и нейното участие в него. И отново се измъкват с неясни 
послания: Нашата революция е политическа. Ние унищожихме бастиона 
на политическата власт, но основите на капитализма остават на място. 
Борба на два фронта  – против Царя и против капитала – не е в силите на 
пролетариата… Икономическата борба ще започне, когато ние сметнем за 
нужно13. 

Въпреки че в кабинетите министрите на труда са меншевики, тоест 
социалисти, работниците нямат реална полза от това, напротив, тяхното 
положение все повече се влошава. 

Положението в селата е същото. Селяните не се сдобиват със земя, 
както са си представяли след  падането на самодържавието. 
Меншевишките резолюции по този въпрос са ясни, те осъждат 
самоволното изземване на земи от бившите помешчици. Лятото на 1917 г. 
е показателно, изпращани са войски и казаци, за да смажат селските 
вълнения. Както пише Суханов, като виждат, че правителството не прави 
нищо по техния въпрос, те решават сами да го решат – със свой сили и 
свой средства14. 

По този начин Временното правителство и Съветите успяват да 
отблъснат от себе си трите съсловия, които съставят близо 90 % от 
населението в Русия – войниците, селяните и работниците. Опитът за 
демокрацията се проваля, дали поради субективни грешки или 
първоначално е била обречена на неуспех – и за двете твърдения има 
както условия, така и множество аргументи.  

След съставянето на правителство, начело с А. Керенски, Русия 
тръгва по пътя на диктатурата. Далеч съм от мисълта, че есерът е 
диктатор, но той създава условия за подобен тип управление. Нейните 
признаци си проличават още в края на месец  април, когато се разиграва 
една от първите големи правителствени кризи, свързана с нотата на 
Милюков. Тогава един срещу друг застават генерал Лавър Корнилов, 
който с войските си иска да защити Временното правителство, и Фьодор 
Линде, който застава зад  Съветите. Само благодарение на бързата 

13 Рабочая газета, 7 марта 1917. 

14 Суханов, Н. Записки о революции. Кн. 3.
http://www.magister.msk.ru/library/history/xx/suhanov/suhan007.htm
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намеса на Петроградския Съвет кървавият сблъсък между войниците е 
предотвратен. През месец юни има опит на болшевиките да изкарат 
работниците на улицата, но той се проваля. Революционната демокрация 
все още има подкрепата на народа. Но има нещо, което започва да се 
прокрадва в политиката на правителството след  тези събития и това са 
репресиите. През юли те вече се превръщат в част от политиката на 
Временното правителство. Има ги и в градовете, и в селата. Юлската 
криза изцяло променя обстановката в страната. Русия върви към 
диктатура, въпросът е кой ще я наложи – правителството, крайно десните 
или крайно левите. Опити са направени и от трите групи. 

Правителството, поради невъзможността да проведе бързи и 
ефективни реформи, се опитва да запази властта си, а и спокойствието в 
страната, със сила. Да, колкото и парадоксално да звучи това, тези, които 
искат демокрация, които казват, че ще пазят Русия от гражданска война и 
диктатура – било тя лява или дясна, първи прибягват до диктаторските 
похвати. На диктатура е способен и Керенски, много го сравняват с 
Бонапарт, виждайки амбициите му за власт. Още преди да получи 
възможност да сформира собствено правителство, тези които го познават 
са сигурни, че един ден той ще вземе властта в Русия. 

Диктатурата може да се развие и в демократичния лагер. Това 
твърди Григорий Герасименко, според  него голяма час от демократично 
настроената част от населението в Русия – средният слой, тези които 
имат известни материални достижения, след Февруари получават това, 
което искат: политически права, свобода на предприемачество и т.н. Те 
искат стабилност, безопасност и сред тях се появява желанието за 
подобна силна еднолична власт, не жестока, централизирана власт, но 
такава, която ще въведе ред. Керенски олицетворява подобна власт15. 
Той смята, че юли месец в страната е наложен диктаторски режим и го 
квалифицира като правоцентристка „демократична диктатура“. Нейни 
носители са политици като Керенски, Церетели, Скобелев, Пешеханов. 
Периодът на демокрацията завършва. Зачеркната е съществуващата в н. 
на XX в. алтернатива на демократическа република16. 

Лично за мен подобни крайни твърдения са малко пресилени. 
Керенски действително има диктаторски маниер, но той по-скоро е 
показен, не е вплетен в политиката му. Церетели и останалите още по-
малко могат да бъдат свързани с диктаторски похвати. Да, има репресии, 

15 Герасименко, Г. Судьба демократической альтернативы в России 1917 года и 
роль ее лидеров. – Вопросы истории, 2005, № 7, с. 9.

16 Пак там, с. 12.



използване на армията за потушаване на бунтове, но… това става във 
време на революция и война. Алтернативата е анархия или гражданска 
война. Репресиите не са системни, те не са част от управлението на 
Церетели и Керенски. Може да звучи нелогично, но те са част от 
желанието за налагане на демократично управление. Те са принудени да 
използват репресии. Церетели е убеден, че е постъпил в духа на 
революционната демокрация. Един демократичен режим, който се опира 
на болшинството от народа, може да избави страната от репресивни 
мерки или да ги сведе до минимум. Но, когато се налага демократичната 
власт трябва да покаже, че няма да се поколебае да отговори със сила на 
опита на малцинството да се наложи със сила17. Репресиите на 
меншевика са насочени основно срещу болшевиките, той вярва, че 
заплахата за революцията идва от ляво. 

Юлските демонстрации са потушени с помощта на армията, тогава 
Ленин заявява на Троцки  – Сега ще ни избият. Това е най-подходящия за 
тях момент“18. Въпреки многото арести, побой, погрома в печатницата на 
„Правда“ и двореца на Кшешинска, болшевиките оцеляват, не са избити. 
Ленин мисли като болшевик, той би избил меншевиките в такъв удобен 
момент (историята го доказва), но меншевиките нямат подобна нагласа, те 
имат различни ценности. 

Временното правителство се проваля с мирните си опити да наложи 
демокрация, както и с репресивните. 

Юли месец се вижда още един опит за налагане на диктатура – този 
на болшевиките. Всъщност много от репресиите на правителството са 
отговор на техните действия. Самите болшевики, по-точно Ленин, твърди, 
че те се искали да вкарат започналите демонстрации в мирни граници. 
Меншевиките, че това са прецизно планирани действия. Каквато и да е 
истината победител от юлската криза излиза Ленин. Пред  меншевиките, 
колкото и да са трудни юлските дни, се отварят две добри възможности. 
Първата – да се разправят с болшевиките, ако мислеха като диктатори 
щяха да го направят, разполагат с целия държавен апарат за това. 
Втората – създават се условия за ново преразпределяне на силите във 
Временното правителство като в него влезнат повече политици 
подкрепящи Съветите. Но и двата шанса са пропуснати, става точно 
обратното.  

Юлската криза пуска духа на контрареволюцията. Ако дотогава 
Съветите са говорили за нея без повод, само за да държат в страх масите, 

17 Церетели, Ир. Кризис власти. М., 2007, с. 235.

18 Троцки, Л. Моят живот. Т. 2. С., 1995, с. 35.



както смята Милюков, то сега тя става действителност. На 10 юли Максим 
Горки пише: „Болшевизмът, който се заиграва с най-тъмните инстинкти на 
масата, е смъртно ранен, и това е хубаво… Но днес буржоазната преса 
започна кампания против всички социалдемократи. Контрареволюцията 
вече не е призрак, тя стана реалност“. 

Лявата диктатура не взима властта през юли, но трупа безценен опит. 
Троцки пише следното – през юли месец ние преброхме своите и 
неприятелските сили. Това все още не беше състояние, а само дълбоко 
разузнаване. Но още тогава стана ясно, че зад Керенски не върви никаква 
„демократична“ армия, че силите, които го поддържат против нас, са сили 
на контрареволюцията… Оказа се, че в целия огромен петроградски 
гарнизон, „демокрацията“ нямаше нито една сигурна част19. 

Кадетът Павел Милюков също смята, че болшевиките са тези, които 
извличат поуки от юлските събития, не Съветите: Болшевиките влизат в 
юлските дни без програма. Ако победят, те няма да знаят как да се 
възползват от тази победа. Но в качеството на техническа проба опита за 
тях е изключително полезен. Докато победителите твърде леко са се 
отнесли към бързата си победа и недооценяват значението на тези 
фактори, които им причиняват няколкото неприятни часове20. 

Революционната демокрация няма да има втори шанс за подобряване 
на нейното положение, докато болшевиките ще имат. Всичко започва да 
се подрежда по техните планове. Расте радикализацията на населението, 
то все повече се настройва срещу цензовото общество, което вече 
открито обвинява Съветите за задълбочаващата се криза. От една страна 
работниците смятат, че министрите социалисти са пионки в ръцете на 
буржоазното Временно правителство, от друга промишлените кръгове, че 
са се направили достатъчно отстъпки на работниците. Ако в началото на 
революцията, по време на първото правителство е постигнат макар и 
крехък баланс между труда и капитала, то в правителството на Керенски 
отношенията между тях са крайно обтегнати. 

Това си проличава по време на свиканото от него на 12 август 
Московско съвещание. Есерът търси подкрепа, стреми се да постигне 
примирие между отделните съсловия и политически организации, но 
получава обратното. Дори са извикани такива исторически, както той ги 
нарича, личности като П. Кропоткин,  есерката Е. Брешко-Брешковска, Г. 
Плеханов и първият преводач на „Капитала“ Г. Лопатин.  Самият Плеханов 
отива в Москва едва след втората покана на Керенски. Той не го харесва, 

19 Троцки, Л. Моят живот..., с. 33, 35.

20 Милюков, П. История второй русской революции. СПб, 2014, с. 213.Z



отношението му към него е иронично, даже презрително. Казвал е, че 
Керенски му напомня на сълзливия френски поет романтик Алфонс 
Ламартин, дори го оприличава и на известна френска актриса. Тоест, че 
повече има женски черти, отколкото мъжки. След като разглежда Москва 
констатира, че в нея има твърде малко Европа21.

В  Москва в най-неизгодно положение са групите, подкрепящи 
Съветите, след  юли те губят голяма част от престижа и политическата си 
сила. От другата страна са буржоазията и командния състав на армията. 
Ленин и Мартов ги наричат контрареволюционните сили. През лятото на 
1917 г. позицията на двамата основатели на руската социалдемокрация се 
доближават много, особено по въпроса за войната. Но в никакъв случай не 
може да се твърди, че те имат общи идеали и обща визия за Русия. 
Мартов иска прекратяването на войната и подписването на договори без 
анексии и контрибуции, Ленин, въпреки че говори за бързото 
прекратяване на войната, е по-доволен от продължаващата война. Тя 
създава тази обстановка, в която болшевиките могат да вземат властта. 
И двамата бойкотират Московското съвещание. За Ленин нещата много са 
се променили след месец юли: Сега наша задача е да вземем сами 
властта. Ако на 3–5 юли даже физически можехме да вземем властта, то 
нямаше да можем да я запазим политически. Тогава Церетели и 
останалите имаха поддръжка, не ги свързвахме с контрареволюцията. Но 
август месец се вижда, че активния пролетариат е зад болшевиките22. 

Московското съвещание приключва с реч на „бащата на руския 
марксизъм“ Г. Плеханов. Той отдавна се е отделил и от меншевиките, и от 
болшевиките. Първите критикува, вторите ненавижда. На 11 юли пише в 
своя „Единство“ статия, наречена Историческа справка: „Прекалено много 
жестока, може би, съвършено непоправима вреда може да донесе този 
човек на Русия“. Плеханов проследява как Ленин се откъсва от 
социалдемокрацията, неговата тактика няма нищо общо с Маркс и Енгелс 
и е по-близък до Бланки и Бакунин. „Въобще, всеки, който се старае да 
обясни поведението на ленинци с едни или други особености на 
социалдемократическото учение, много силно рискува да направи 
теоретическа грешка“23.   

Плеханов отдавна апелира за съюз между капитала и труда, за него 
това е ключът към излизане от безизходицата, в която е изпаднала 

21 Тютюкин, С. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 348–349.

22 Ленин, В. Полное собрание сочинений. Т. 34. М., 1969, 77–78.

23 Единство, № 86, 11 июля 1917. 



страната. В Москва казва, че само компромисите и взаимните отстъпки 
между пролетариата и промишлениците ще имат смисъл. Моли ги да 
избегнат битката по между си, давайки за пример, какво остава след боя 
между две кокошки. Ако не успеем да достигнем съглашение, ще загине 
цялата страна24. Ако на Запад този компромис е направен, в Русия нито 
буржоазията, нито пролетариатът са в настроение за отстъпки.  

 П. Милюков също вижда непреодолимата вражда между лявото и 
дясното в Русия: Нямаше общ ентусиазъм и истинско обединение. 
Истинската политическа същност на момента беше изразена в дълбокия, 
вътрешен раздор. Двете половини на залата, очевидно, говориха на 
различни езици, даже когато искаха да кажат едно и също нещо, да се 
разберат нямаше никаква надежда25.   

Керенски не получава нужната подкрепа в Москва, нито успява да 
обедини различните съсловия в името на Русия. Създават се 
предпоставки за реализирането на още една алтернатива в управлението 
на страната: военната диктатура. За голяма част от десните сили това е 
единствения изход от създалата се ситуация. Мартов отдавна 
предупреждава, че в център на контрареволюцията се превръща 
генералния щаб на армията – там е материалната и политическа сила на 
контрареволюцията. Според  него демокрацията страхувайки се от 
контрареволюцията прави много отстъпки като капитулира пред нея: 
настъплението на фронта; връщането на смъртното наказание; 
демокрацията допуска контрареволюцията да тръгне в настъпление…26. 
Болшевиките наричат Московското съвещание  „коронацията на 
контрареволюцията“. 

И тя идва първо от дясно. Генерал Корнилов първоначално е удобен 
за Керенски, той се отнася благосклонно към някои от демократичните 
реформи в армията, като в същото време се бори за връщането на реда и 
дисциплината в нея. Подбутван от десните, Корнилов все повече се 
намесва в работата на правителството и поставя условия пред Керенски. 
По-късно есерът съжалява, че не е поискал оставката на генерала преди 
съвещанието в Москва – ежедневно получавах ултиматуми от ген. 

24  Плеханов, Г. Год  на Годь на Родине. Полное собрание статей и речей 1917 – 
1918 гг. Т. 2. Paris, 1921, 101–108.

25 Милюков, П. История второй..., 319–321.

26 Меньшевики в 1917 году. Т. 2. От июльских  событий до корниловского мятежа. 
М., 1995, 282–284.



Корнилов. Но се е въздържал заради факта, че на фронта отчаяно се  
нуждаеха от силни личности27.  

Ако в Москва Корнилов излиза победител, то на улиците в Петроград 
Керенски го превъзхожда. Но това е пирова победа. Последният иска от 
правителството извънредни правомощия, за да се справи със създалата 
се ситуация, а кадетите – министри подават оставка… за пореден път. 
Така Керенски е принуден да търси помощ от Съветите. И точно тук 
силите в Русия отново се пренареждат, както след всяка криза. 
Болшевиките, които след  юлските събития много хора смятат за умираща 
партия (те не спират да работят в нелегалност) стават водеща 
организация в Съветите, докато кадетите бързо губят позициите си, те за 
пореден път се дискредитират пред  руското общество. По време на 
Корниловския метеж болшевиките пускат в действие целия си 
пропаганден апарат, те са във вихъра си в ролята на спасители на 
революцията. Болшевиките опровергават всички, които мислят, че през 
юли им е нанесена смъртна рана. Те са реабилитирани и изкарани от 
затворите от хората, които се страхуват от тях. Това за пореден път 
показва как левите в правителството мислят безперспективно, на парче, 
хвърлят всички сили, когато са застрашени, а след  това да става каквото 
ще. Така действат меншевиките срещу болшевиките през юлската криза. 

Меншевиките и есерите също се изправят срещу Корнилов, но 
истинската победа е за Ленин. В  своите спомени за метежа Керенски 
пише, че никога не се е съмнявал, че Корнилов обича своята страна. 
Човекът, който по-своему страстно обичаше Русия, беше обречен от 
някаква сила да подари победата на тези, които ненавиждаше и 
презираше28. Сякаш и Керенски търси причините за идването на 
болшевиките в някакви сили, които са извън него, извън Временното 
правителство, извън Съветите. Без да си задава въпроса кой докара 
Корнилов, кой му даде власт, кой превърна болшевиките в сила? Той 
мисли изчистено – без Корнилов нямаше да има Ленин. Все едно не 
съществува нищо преди пуча на Корнилов. 

Троцки вижда нещата по-ясно: „Армията, която се вдигна срещу 
Корнилов, беше бъдещата армия на октомврийския преврат. Използвахме 
възможността, за да въоръжим работниците, които преди това Церетели 
непрекъснато разоръжаваше… Революционният подем на масите беше 

27 Керенски, А. Прелюдия к большевизму. М., 2006, 50–51.

28 Пак там, с. 7. 



толкова могъщ, че корниловският метеж просто се стопи, изпари се. Но 
не безследно: той изцяло беше в полза на болшевиките“29. 

Корниловският метеж е интересен момент от периода между двете 
революции. Той ясно показва няколко неща в Русия. Първото, най-
очевидното – Временното правителство не е в състояние да изпълни 
задачите си и да изкара страната от все повече задълбочаващата се 
криза. То се проваля и времето, в което управлява след юлската криза до 
преврата през месец  октомври е агония, както за него, така и за цялото 
общество. Изключително слабо е, губи поддръжката на работниците, на 
селяните, на армията, дори и на тези слоеве от населението, които са го 
подкрепяли в началото. От тази му слабост идват и многото опити за 
преврати. Корниловският метеж е един вид и провал на либерализма в 
Русия. Още по време на монархията либералите, заедно с военното 
командване, правят опит за влизане във властта чрез преврат, но в 
сметките им се намесват социалистите. Тогава те влизат в съюз с тях, но 
пак не успяват да постигнат желаните резултати. По време на 
Корниловския метеж либералите заедно с военните пак искат взимането 
на властта, но отново се провалят. Метежът е сблъсък между лявото и 
дясното, между народа и цензовите групи с ясно изразена победа на 
народа, който показва, че не иска старите си управници. 

Започва реализацията на последната алтернатива пред  Русия – 
лявата диктатура. Ленин отдавна се е отказал от идеите на 
социалдемокрацията. Той иска само едно -  властта, независимо по какъв 
начин ще стане това, независимо на каква територия ще наложи тази 
власт. Болшевикът дълго се подготвя за Октомври, още преди да се 
създаде РСДРП през 1903 г. Добре познава своите врагове, особено 
меншевиките, добре познава и руската душа, какво иска народа, и му го 
обещава. По всичко личи, че Ленин върви към диктатура, първо я налага в 
партията си, после в страната. Болшевиките налагат един от най-
кървавите режими и то обърнат към изтребление на собствения им народ. 
Затова ми е трудно да нарека 25 октомври Велика Октомврийска 
Социалистическа Революция, ако трябва да сме точни, нито една дума от 
това словосъчетание не е вярна. Велика я наричат самите болшевики, 
един вид  да я узаконят, да прикрият зверствата, извършени от тях. В 
книгата си „Бялото слънце на пустинята“ Валентин Ежов и Рустам 
Ибрахимбеков пишат: „През това време избухнаха две революции – 
Февруарската и Октомврийската. По-точно революцията беше само една 
– Февруарската, а през октомври стана преврат, който вече в 

29 Троцки, Л. Моят живот..., с. 41. 



последствие, след като се усетиха, болшевиките обявиха за Велика 
октомврийска социалистическа революция…“. 

В  по-голяма степен съм съгласна с определението на меншевиките – 
на 25 октомври се извърши държавен преврат. Дори за мен истинската 
държавна измяна, истинският преврат идва с насилственото разгонването 
на Учредителното събрание. И да не са участвали в самото сваляне на 
Временното правителството, много хора искат неговия край и се радват на 
падането му, дори и такива, които не подкрепят болшевиките. Но начинът, 
по който се стъпква Учредителното събрание, е съвсем друго нещо. 
Тогава болшевизмът показва истинското си лице, показва същността си. 
Все още има историци и не само, които изтъкват като нещо положително, 
че Октомври е много по-мирен от Февруари. Жертвите от Октомври идват 
след това и то с лихвите. И както казва Владимир Лавров:  Декрета за 
мира се обръща в Гражданска война, в която умират повече от 10 мил. 
човека. Декретът за земята се обръща във второ закрепостяване на 
селяните, този път не към помешчическите стопанства, а към совхози и 
колхози30. 

Между 23 и 30 октомври 2007 г. се провежда „Кръгла маса“ в 
Института за руска история при РАН по въпроси, свързани с мястото на 
Октомврийската революция и нейните последици. Участват едни от най-
изявените историци на Русия и тон е даден с цитиране на Владимир Путин 
и думите му за Октомври, казани на 14 септември 2007 г. в Сочи: че хората 
не получават това, което са чакали, че народът е вкаран в такава 
ценностна система, против волята си, той е искал нещо съвсем различно. 
Народът искаше мир, селяните земя. Помните ли лозунгите на 
комунистите? Не дадоха никаква земя, да и мир нямаше… не дадоха и 
фабриките на работниците. И историците, присъстващи на кръглата маса, 
успокоени от оценката на Путин за Октомври, осмислят свободно 
трагичните уроци от революцията. Казвам го без ирония.

Има и много, които дават положителна оценка на събитията, 
последвали в Русия след  Октомври 1917 г., а и за самия Октомври. Това е 
положителното, така се ражда спор, стимулира се изучаването и анализа, 
за да се стигне до истината, ако въобще е възможно да има истина за 
подобни световно значими събития. За тях истината никога не е една. 

Може би най-голямото доказателство за несъстоятелността на 
политиката на болшевиките е разпадането на създадената от тях 
държава. Народът не тръгва след  болшевиките, а зад  обещанията дадени, 

30 Лавров, Вл. Осмыслим свободно трагические уроки Октября. – Отечественная 
история, 2008, № 6, с. 169. 



от тях – ясни, лесно усвоими и най-важното точно тези, които иска да чуе. 
През Октомври в Русия не печели лявата идея , не печели 
социалдемокрацията. Това не е политическа победа на лявото, най-малко 
липсва политическа култура сред  хората за подобно осмисляне. Не малко 
войници преди Октомври казват, че искат република, управлявана от 
добър цар. Това е победа на простите обещания, на апатията, на 
мизерията, на пълното изгубване на всичко човешко. Победа над старите 
съсловия, норми, репресии. Русия е изморена и някакси много лесно 
приема съдбата си. Да, съдбата си. Станислав Тютюкин пише, че 
наследниците на царизма са в безнадеждно състояние. Трудно можем да 
се отделим от мисълта, че фактически те са обречени на поражение31.   

Съдба или грешна политика, едва ли има значение, Октомври и 
последиците от него са факт. За нас остава нелеката задача да осмислим 
събитията, станали в Русия през 1917 г., без да ги изопачаваме, без да ги 
нагласяваме, ако може и без да ги осъвременяваме. 

  

 

31 Тютюкин, Ст. Кто виноват? – Отечественная история, 2008, № 6, с. 171. 
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