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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

JEAN-CLAUDE CASANOVA 
 
 

  18 Μαρτίου 1917. – Ο τσάρος Μιχαήλ ανακη-

ρύσσει την πλήρη κυριαρχία του λαού. Την κυριαρχία 
του λαού στη Ρωσία! Το 1789, ο Τρόμος περίμενε (να 
έρθει) τρία χρόνια. Οι Ρώσοι θα έρθουν πιο γρήγορα. 

  20 Μαΐου 1917. – Ομιλούν… κυρίως για τη ρωσι-
κή επανάσταση, η οποία μας είναι τόσο μοιραία. Κά-
ποιος κύριος Kerenski, υπουργός πολέμου στη Ρωσία, 

μόλις ανακοίνωσε ότι η πατρίδα κινδυνεύει, αναμενό-
μενη διαπίστωση – αυτή η επανάσταση πρέπει να είναι 
πανόμοια της δικής μας. Χθες ήταν 89, σήμερα είναι 

92 χωρίς Valmy και Gemmapes1, αύριο θα είναι 93. 
 

Léon Bloy, Journal 1907-1917 2 

 
Ο Boris Souvarine εδώ και πολύ καιρό μου είχε προτείνει 
αυτό το βιβλίο, λέγοντάς μου ότι γράφτηκε από έναν καλο-
προαίρετο άνθρωπο και η μαρτυρία του για το κίνημα των 
μπολσεβίκων άξιζε να γίνει γνωστή αφού το έργο του δεν 
επανεκδόθηκε ποτέ, αγνοήθηκε και δεν ήταν δυνατόν να το 

                                                            
1  Αναφορές στις γαλλικές επαναστάσεις 1789, 92, 93. Μάχη στη περιοχή 

Valmy, 20 Σεπτεμβρίου 1792, όπου νίκησε ο γαλλικός στρατός τα εχθρι-
κά συμμαχικά στρατεύματα. Θεωρείται νίκη της Ρεπουμπλικανικής Γαλ-
λίας (France républicaine), μεγάλης ηθικής ικανοποίησης κυρίως. Η 
μάχη στη περιοχή Jemmapes, κοντά στη πόλη Mons του Βελγίου, μεταξύ 
Γαλλίας και αυτοκρατορικής Αυστρίας, έγινε στις 6 Νοεμβρίου 1792.  

2  Laffont, «Bouquins», 1999.  
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συμβουλευθεί κάποιος. Ο ίδιος ο Souvarine δημοσίευσε τη 
σημαντικότερη επιστολή στο αρχείο Est-Ouest τον Οκτώβριο 
1967. Την ανέφερα συχνά στο περιοδικό Commentaire χωρίς 
όμως να έχει μεγάλη απήχηση. Και για τους λόγους που μου 
ανέφερε ο Souvarine, μίλησα στον Bernard de Fallois. Λίγους 
μήνες πριν την απώλειά του, ο Bernard πήρε τη σωστή από-
φαση να επανεκδώσει όλο το κείμενο εκατό χρόνια μετά την 
αρχική του εμφάνιση. 
  Τον Boris Souvarine τον γνωρίζουμε. Νέος σοσιαλιστής 
το 1917, εξεγερμένος από τον πόλεμο και χωρίς επιείκεια για 
τη συμμετοχή του κόμματός του στην τότε κυβέρνηση. (Το 
όνομα του είναι ψευδώνυμο από τον Zola και δεν αφήνει κα-
μία αμφιβολία, δεν ήταν Ρώσος αλλά γνήσιος Γάλλος. Ο 
αδελφός του σκοτώθηκε το 1915 κοντά στο Artoisτο από τα 
εχθρικά πυρά). Πήρε το μέρος του Lénine και ήταν υπέρ του 
σχίσματος μεταξύ σοσιαλιστών και κομμουνιστών. Υπήρξε 
ένας από τους ιδρυτές του γαλλικού κομμουνιστικού Κόμ-
ματος και για λίγα χρόνια ήταν σημαντικό στέλεχος στους 
κόλπους της Τρίτης Διεθνούς, το κέντρο της οποίας βρισκό-
ταν στη Μόσχα. Το 1924 διαφώνησε, διαχώρισε τη θέση του 
και στη συνέχεια έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς 
του σοβιετικού κομμουνισμού παγκοσμίως. Το σημαντικό 
του βιβλίο, «Στάλιν. Ιστορική ματιά του μπολσεβικισμού», 
που δημοσιεύτηκε πρώτα το 1935 και το 1940 από τον οίκο 
Plon και στη συνέχεια το 1977 από τον οίκο Champ Libre 
εμπλουτισμένο με έναν επίλογο, παραμένει ένα ξεχωριστό 
έργο για όλους τους ιστορικούς του κομμουνισμού. Καθώς 
δεν έχω ούτε την εμπειρία ούτε τη γνώση αυτού του μεγάλου 
ιστορικού γεγονότος, αφού ανέφερα τη σπουδαιότητα του 
κειμένου θα περιοριστώ σε ορισμένα σημεία που ενδεχομέ-
νως να είναι χρήσιμα στους αναγνώστες. 
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  Πρώτα απ’ όλα σχετικά με τον συγγραφέα. Ο Boris 
Kritchevski1 γεννήθηκε στη Ρωσία το 1866 και απεβίωσε στο 
Παρίσι τον Οκτώβριο του 1919, τον ίδιο χρόνο που εμφανί-
στηκε το βιβλίο του. Τα χρόνια 1880 ήταν ένας νέος Ρώσος 
σοσιαλδημοκράτης. Σ’ αυτό το πρωτεϊκό κίνημα όπου όλοι 
επικαλούνται τον μαρξισμό αλλά όλοι τον ερμηνεύουν με 
τον τρόπο τους, διακρίνει κανείς τρεις φράξιες: πρώτα την 
πιο αποφασισμένη και την πιο μεθοδική, αυτή του Λένιν, 
καθώς και αυτή του Martov και του Potressov. Αυτοί μαζί με 
τους Plekhanov, Axelrod και Vera Zassoulitch, θα ιδρύσουν 
το 1900 στο Μόναχο την Iskra, τη Σπίθα, «η σπίθα από την 
οποία θα γεννηθεί η πυρκαγιά», σύμφωνα με μία χιουμορι-
στική ανακοίνωση. Η δεύτερη, ήταν οι νόμιμοι μαρξιστές 
όπως οι Pierre Struve, Berdïaev, Boulgakov, Tougan-Baranov-
ski, οι οποίοι εξελίσσονται, όπως σημειώνει ο Souvarine, 
πότε σε φιλελεύθερους και αστούς και πότε σε θρησκευόμε-
νους και σπιριτουαλιστές2. Και τέλος, οι «οικονομιστές» ή 
«οπορτουνιστές», όπως τους ονόμασε ο Λένιν, μεταξύ των 
οποίων ήταν οι Martinov και ο δικός μας Kritchevski. Αυτοί 
θα απομακρυνθούν σιγά σιγά από την επαναστατική πολιτι-
κή και θα προσεγγίσουν τους συνδικαλιστές ή και τους ενω-
τικούς. Έτσι ο Kritchevski θα πάρει το 1902 τον πρώτο τίτλο 

                                                            
1  Σχετικά με τον ίδιο, αναφέρουμε το έργο της Claudie Weill, Ρώσοι μαρ-

ξιστές και γερμανική σοσιαλδημοκρατία, 1898-1904 (Maspero, 1977), το 
άρθρο του Jean Louis Panné, «Boris Kritchevski, ένας αντι-λενινιστής από 
τους πρώτους (Επιστολές από την Πετρούπολη)» στον Stéphane Courtois 
(dir.), Communisme 2017:1917 Η μπολσεβική επανάσταση (Vendémiaire, 
2017), και τέλος το περιοδικό του Pierre Rigoulot: Histoire et liberté. Les 
cahiers de l’Institut d’histoire sociale, N° 63-64, p. 129-293, το οποίο 
αναδημοσιεύει τις επιστολές που εστάλησαν μάταια στην εφημερίδα L’ 
Humanité.  

2  Δόκιμος ελληνικός όρος: πνευματοκρατικοί ή πνευματιστές. (Σ.Β.) 
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τιμής και θα βαπτιστεί αντεπαναστάτης από τα ίδια τα χέρια 
του προφήτη της επανάστασης: Ο Λένιν θα γράψει στην 
Ελβετία τον ίδιο χρόνο ένα βιβλιαράκι που θα γίνει διάσημο: 
Τι να κάνουμε;, προσπαθώντας να πείσει για τη δράση του 
στην οποία και θα αφοσιωθεί σώμα και ψυχή. Σ’ αυτό το 
φυλλάδιο θα κάνει έντονη κριτική στον σύντροφό του 
Kritchevski. 
  Τι συνέβη όμως προηγουμένως; Η μετριοπάθεια και η 
αποριζοσπαστικοποίηση του Kritchevski συντελέστηκαν στη 
Δύση. Στη Ρωσία δεν απέφυγε ούτε τη φυλακή ούτε και την 
εξορία. Έμεινε πρώτα στη φυλακή δύο χρόνια, 1884-1886, 
«για λόγους προληπτικούς», και μετά υπό αστυνομική παρα-
κολούθηση για τρία χρόνια. Αυτά τον οδήγησαν το 1892 εξό-
ριστο στην Ελβετία και στη Γερμανία, όπου συνωμοτούσαν, 
μελετούσαν και έγραφαν μαζί με άλλους εξόριστους Ρώσους 
όλων των τάσεων. Εκεί συνάντησε τη Rosa Luxemburg, έγινε 
μέντορας με τη βοήθειά της και ήρθε σε επαφή με τον Help-
hand, λεγόμενο Parvus, ο οποίος αργότερα το 1917 διευκόλυνε 
την επιστροφή του Λένιν και πολλών άλλων στη Ρωσία μέσω 
Γερμανίας. Ήταν μία περίοδος της ζωής του γόνιμη με πολιτι-
κή και πνευματική δραστηριότητα. Δημοσίευε και μετέφραζε 
κείμενα του Μαρξ στα ρωσικά, στρατευμένος και ενημερωμέ-
νος σχολιαστής συνεργαζόταν με πολλές ευρωπαϊκές σοσιαλι-
στικές εφημερίδες, Neue Zeit της Στουτγάρδης που ίδρυσε και 
διεύθυνε ο Karl Kautsky, Vorwârts της Λειψίας με διευθυντή 
τον Wilhelm Liebknecht, και Arbeiter Zeitung της Βιέννης. 
  Η γραμμή που υιοθέτησε δεν ήταν ίδια με αυτή που 
ακολούθησε ο Alexandre Millerand στη Γαλλία, που δέχτηκε 
να μετάσχει σε μια αστική κυβέρνηση, και ο ‘Edouard Bern-
stein που αναθεώρησε τελείως τον μαρξισμό αρνούμενος την 
πάλη των τάξεων. Θεωρείται μια κατανοητή γραμμή σχετικά 
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με αυτήν των δύο μεγάλων αναθεωρητών και θα λέγαμε 
σύμφωνη με αυτή που ενστερνίστηκε ο Jaurès. Γραμμή –όπως 
καταλαβαίνουμε μια και είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τα 
εσωτερικά προβλήματα των Ρώσων σοσιαλιστών– η οποία 
τον απομάκρυνε σταδιακά από το ρωσικό κόμμα στο οποίο 
η επίδραση του Λένιν ήταν καθοριστική. 
  Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι λίγο πριν το 1900. Στο διεθ-
νές σοσιαλιστικό Συνέδριο των Παρισίων αυτή τη χρονιά 
διεύθυνε ακόμα την πλειοψηφία της ρωσικής αποστολής, ενώ 
τη ριζοσπαστική μειοψηφία καθοδηγούσε ο Plekhanov. Ακρι-
βώς μετά, ο Λένιν τον έθεσε υπό εποπτεία. Όπως αναφέρει η 
Claudie Weil, περίμενε μέχρι το 1904 όπου και «ήρθε το τέλος 
της πολιτικής του δραστηριότητας στον χώρο της ρωσικής 
σοσιαλδημοκρατίας». 
  Τι απογίνεται πλέον στο Παρίσι; Επανακάμπτει, στο 
Παρίσι τώρα, ως συνεργάτης των δύο μεγάλων σοσιαλιστι-
κών γερμανικών εφημερίδων, που αναφέραμε προηγουμένως 
(Vorwarts, Neue Zeit). Διάκειται φιλικά με τον γαλλικό 
επαναστατικό συνδικαλισμό της C.G.T. (Γεν. Συνδ. Εργατών) 
και με ανθρώπους όπως οι Griffuelhes, Merheime και Mo-
natte. Συμμετέχει σε διάφορα κινήματα υπεράσπισης των 
Εβραίων, καταπιεσμένων στην Αυτοκρατορική Ρωσία, και 
από τον Ιούνιο του 1916 συνεργάζεται με την εφημερίδα L’ 
Humanité με το ψευδώνυμο Bernard Veillard, στη στήλη διεθ-
νών ειδήσεων δίπλα με τον Jean Longuet (εγγονό του Μαρξ) 
και τον Ισπανό Antonio Fabra Ribas. 
  Μόλις ξεσπάει η επανάσταση στη Ρωσία και παραιτείται 
ο τσάρος, τον Σεπτέμβριο του 1917, η L’Humanité τον στέλνει 
ως ανταποκριτή στην Πετρούπολη. Είναι Ρώσος, γράφει γαλ-
λικά τις ειδήσεις και γνωρίζει τους επικεφαλής των κινημά-
των που είναι υπεύθυνοι και εμπλέκονται στα γεγονότα. Δεν 
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θα μπορούσε να φανταστεί κανείς καταλληλότερο πληροφο-
ριοδότη για μία εφημερίδα. Το γαλλικό κοινό ανησυχεί με τα 
γεγονότα της επανάστασης αφού κλονίζουν τον κυριότερο 
σύμμαχο της Γαλλίας και της Αγγλίας, με ενδεχόμενο η Ρω-
σία να εγκαταλείψει τον πόλεμο, οπότε η τύχη των συμμα-
χικών στρατευμάτων θα ήταν προβληματική, αφού οι γερμα-
νικές και αυστριακές μεραρχίες θα εγκατέλειπαν το Ανατο-
λικό μέτωπο και θα ενίσχυαν το δυτικό. 
  Στις 25 Οκτωβρίου 1917, η L’Humanité παρουσίασε το 
κείμενο της πρώτης επιστολής με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 
1917 (Iουλιανό ημερολόγιο), με την ακόλουθη εξήγηση: «Δη-
μοσιεύουμε σήμερα την πρώτη επιστολή του ειδικού απεσταλ-
μένου μας στη Ρωσία. Ο σύντροφός μας Boris Kritchevski, ο 
οποίος εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται με ταλέντο στην 
εφημερίδα με θέματα εξωτερικής πολιτικής, μας στέλνει τα-
κτικά από την Πετρούπολη ανταποκρίσεις για τα γεγονότα 
στη Ρωσία. Οι αναγνώστες μας σίγουρα θα παρακολουθούν 
με ενδιαφέρον τις αναλύσεις ενός ενημερωμένου και οξυδερ-
κή συγγραφέα. Θα βρουν μια σπάνια πηγή ενημέρωσης για 
τις ταραχώδεις φάσεις που διέρχεται η νέα ρωσική Επανά-
σταση». 
  Εδώ αρχίζει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Η L’ 
Humanité όμως δεν δημοσίευσε όλες τις επιστολές που έστει-
λε ο συγγραφέας. Δεν δημοσίευσε παρά μόνον οκτώ (εκ των 
οποίων η τελευταία ήταν αυτή της 11ης Νοεμβρίου, με τέσ-
σερα άρθρα), ενώ συνολικά έγραψε δέκα εφτά από τις 2 
Οκτωβρίου έως την 23 Φεβρουαρίου 1918 (όλες οι επιστολές 
έχουν ημερομηνίες του Ιουλιανού ημερολογίου). 
  Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους αυτής της λογοκρισίας. 
Διαφαίνεται ήδη το σχίσμα μεταξύ των κομμουνιστών- 
οπαδοί των μπολσεβίκων που προχώρησαν στο πραξικόπη-
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μα – και των σοσιαλιστών-αντίθετων με τη λενινιστική βία 
και την εγκαθίδρυση ενός δικτατορικού καθεστώτος. Το σχί-
σμα ολοκληρώθηκε στις 25-30 Δεκεμβρίου 1920, στη διάρ-
κεια του γνωστού Συνεδρίου της Tours – 18ο εθνικό Συνέδριο 
του σοσιαλιστικού Κόμματος – που δρομολόγησε τη διάσπα-
ση μεταξύ του κομμουνιστικού Κόμματος (PCF) το οποίο 
ακολούθησε την Τρίτη Διεθνή, και του σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος (SFIO) που αντιστέκεται στη περιπέτεια για να διατη-
ρήσει την «παλιά κατοικία». Από τον Δεκέμβριο του 1917 
όμως, στους κόλπους του SFIO ακούγονται ήδη φωνές που 
καταγγέλλουν τον Kritchevski. Ενισχύονται (οι φωνές) από 
τη σαγήνη που προκαλεί μία ρωσική επανάσταση, η αίσθηση 
της οποίας γίνεται αντιληπτή ως προέκταση της μεγάλης 
γαλλικής επανάστασης, και συγχρόνως από μία απόλυτη 
ειρηνιστική αδιαφορία για τις συνέπειες μιας ειρήνης μεταξύ 
της Ρωσίας και των κεντρικών δυνάμεων. Στους δισταγμούς 
που αγανακτούν τον Kritchevski, χωρίς αμφιβολία συνηγο-
ρούν η συγκεχυμένη κατάσταση στη Ρωσία, καθώς και η επί-
δραση που ασκείται στους κόλπους του σοσιαλιστικού κόμ-
ματος από τους οπαδούς των «μπολσεβίκων». Είναι γνωστή, 
εκείνη την εποχή, η επίδραση κυρίως του Marcel Cachin προς 
τη διεύθυνση της εφημερίδας ο οποίος θα παραμείνει κομ-
μουνιστής μέχρι το τέλος της ζωής του, καθώς επίσης και του 
Oscar-Louis Frossard που θα επανέλθει ως σοσιαλιστής και 
στη συνέχεια θα γίνει υπουργός στην κυβέρνηση Laval τα 
χρόνια του 30. 
  Η L’Humanité λοιπόν δεν θα εμφανίσει παρά μόνο τις 
επιστολές που προηγήθηκαν του πραξικοπήματος των «μπολ-
σεβίκων», αλλά μόνον μία μακροσκελή με ημερομηνία 11 Νο-
εμβρίου από την Πετρούπολη και η οποία εμφανίζεται γραμ-
μένη από τις 5 έως 10 Νοεμβρίου (Γρηγοριανό ημερολόγιο). 
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Όλες τις άλλες που συντάχθηκαν αργότερα θα τις στερηθούν 
οι αναγνώστες της εφημερίδας. Σε όλες αυτές τις επιστολές ο 
Kritchevski καταγγέλλει μια διπλή προδοσία. Αυτή που έγι-
νε εις βάρος του ρωσικού λαού με την κατάργηση της εκλεγ-
μένης συνταγματικής Συνέλευσης και αυτή που έγινε με την 
ειρήνη της Brest-Litovsk1 εις βάρος της αγγλικής και γαλλι-
κής δημοκρατίας καθώς και απέναντι των γερμανών σοσια-
λιστών που ζητούσαν το τέλος του πολέμου. Η ειρήνευση δί-
νει στο γερμανικό στρατόπεδο μία συντριπτική νίκη, η οποία 
του επιτρέπει ίσως μία νικηφόρα επίθεση στο δυτικό μέτωπο. 
Είναι περιττό να θυμίσουμε την απάντηση του Λένιν σε 
αυτές τις μομφές. Προσφέροντας χώρο στις κεντρικές αυτο-
κρατορίες, η επανάσταση κέρδιζε χρόνο να επιβιώνει και 
σταθεροποιούσε το καθεστώς που θεμελίωνε. Μία ιδεοκρα-
τία που δίνει την απόλυτη εξουσία στο κόμμα και τους επι-
κεφαλής για τη χειραγώγηση της κοινωνίας. 
  Όταν το 1919 ο Kritchevski γύρισε στο Παρίσι, με τη 
βοήθεια του βιβλιοπωλείου Felix Alcan, δημοσίευσε το σύνο-
λο αυτών των ανταποκρίσεων σε έναν τόμο 267 σελίδων με 
τίτλο: Προς τη ρώσικη καταστροφή. Επιστολές από την Πε-
τρούπολη για την εφημερίδα L’Humanité. Οκτώβριος 1917-
Φεβρουάριος 1918. Αυτό λοιπόν είναι το έργο που θα 
διαβάσουμε. 
  Με σκοπό πάντα να διαφωτίσουμε τον αναγνώστη, ας 
συνοψίσουμε χρονολογικά αυτή την επανάσταση στο εσωτε-
ρικό της οποίας εντάσσεται το λενινιστικό πραξικόπημα, το 
οποίο μπορούσε είτε να την ολοκληρώσει είτε να την αλλοι-
ώσει. Η επανάσταση διαρκεί περίπου ένα χρόνο: από 23 

                                                            
1  Στις 3 Μαρτίου 1918 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνευσης μεταξύ της 

αυτοκρατορικής Γερμανίας και της κυβέρνησης των μπολσεβίκων μετά 
την επανάσταση του 1917. (Σ.Β.) 
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Φεβρουαρίου 1917 έως 5 Ιανουαρίου 1918 (οι ημερομηνίες 
είναι ακόμα του Ιουλιανού ημερολογίου). 
  Στις 23 Φεβρουαρίου μία εξέγερση ξεσπάει στη Πετρού-
πολη. Στις 2 Μαρτίου, σχηματίζεται μία προσωρινή κυβέρνη-
ση υπό τη διεύθυνση του πρίγκιπα Georges Lvov στην οποία 
κυριαρχεί το συνταγματικό δημοκρατικό κόμμα (ο Alexandre 
Kerenski, υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν ο μόνος σοσιαλιστής 
αυτής της κυβέρνησης). Ήθελε να συνεχίσει τον πόλεμο και 
να δώσει στο καθεστώς μία συνταγματική μορφή. Στηριζό-
ταν από μία προσωρινή Επιτροπή πλειοψηφίας από βουλευ-
τές του συνταγματικού δημοκρατικού Κόμματος. Ο τσάρος 
Νικόλαος ΙΙ παραιτείται για χάρη του αδελφού του Μιχαήλ, 
ο οποίος την επομένη παραιτείται με τη σειρά του για χάρη 
της προσωρινής κυβέρνησης. Έτσι τελείωσε η δυναστεία των 
Ρομανώφ. Τον Μάρτιο η Φινλανδία, η Πολωνία και η Εσθο-
νία ανεξαρτητοποιούνται. Σχεδιάζονται κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις και δρομολογείται μία μελλοντική συνταγματική 
Συνέλευση. Παράλληλα με την προσωρινή κυβέρνηση και 
την προσωρινή Επιτροπή, οι σοσιαλιστές οργάνωσαν στη 
Πετρούπολη ένα συμβούλιο (Σοβιέτ) βουλευτών, εργατών 
και στρατιωτών, το οποίο σιγά σιγά αντιτίθεται στην κυβερ-
νητική αρχή κυρίως για τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον 
της Γερμανίας.  
  Στις 4 Απριλίου ο Λένιν και άλλοι μπολσεβίκοι φθάνουν 
στη Πετρούπολη, αφού οι γερμανικές αρχές εξασφάλισαν το 
ταξίδι τους από τη Ζυρίχη στη Ρωσία μέσω Γερμανίας. Ο 
Τρότσκι τους συναντά αρχές Μαΐου ερχόμενος από την Αγ-
γλία. Τέσσερις συνιστώσες αποτελούν το επαναστατικό κί-
νημα: οι μπολσεβίκοι, οι μενσεβίκοι –εντός του σοσιαλιστι-
κού κόμματος– και οι κοινωνιστές-επαναστάτες δύο τάσεων, 
μία αριστερή και μία δεξιά. 
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  Ο Kerenski γίνεται υπουργός στρατιωτικών της προσω-
ρινής κυβέρνησης και εξαπολύει τον μήνα Ιούνιο μια ρωσική 
επίθεση εναντίον των γερμανικών και αυστριακών δυνά-
μεων, η οποία σταματάει στις 7 Ιουλίου. Οι Γερμανοί έχουν 
τότε στην κατοχή τους δύο πόλεις της αυτοκρατορίας: την 
Ternopol στην Ουκρανία (10 Ιουλίου) και μετά την Riga στη 
Λεττονία (21 Αυγούστου). 
  Στις 16 Ιουλίου, οι μπολσεβίκοι προσπαθούν να πάρουν 
την εξουσία στη Πετρούπολη. Είναι η πρώτη τους προσπά-
θεια και αποτυγχάνει. Ο Λένιν καταφεύγει στη Φινλανδία 
και γράφει το βιβλίο (Το Κράτος και η Επανάσταση), στο 
οποίο αναφέρει συγχρόνως τη μελλοντική παρακμή του 
Κράτους και την ανάληψη όλων των εξουσιών, πολιτική και 
οικονομική, από την πρωτοπορία του προλεταριάτου, δηλ. 
από το κόμμα που είναι η «συλλογική του ενσάρκωση». 
  Στις 20 Ιουλίου ο πρίγκιπας Lvov παραιτείται και αντι-
καθίσταται από τον Kerenski. Ο στρατηγός Kornilov, επικε-
φαλής του ρωσικού στρατού, αντιτίθεται στη κυβέρνηση και 
επιχειρεί πραξικόπημα, η προσπάθειά του όμως αποτυγχά-
νει. Ο Kerenski γίνεται υποχείριο των μπολσεβίκων, αφού 
τον βοήθησαν, και έτσι ελέγχουν το Σοβιέτ της Πετρούπολης. 
  Τον Σεπτέμβριο, ο δικός μας Kritchevski φθάνει στην 
Πετρούπολη και ετοιμάζεται για τον ρόλο του ανταποκριτή. 
Στις 8 Σεπτεμβρίου ο Τρότσκι γίνεται πρόεδρος του Σοβιέτ 
της Πετρούπολης. Στις 9 Οκτωβρίου το Σοβιέτ σχηματίζει την 
επαναστατική Επιτροπή της Πετρούπολης. Στις 24 και 25 
Οκτωβρίου, οι μπολσεβίκοι επιχειρούν μία νέα έφοδο και με 
τη βοήθεια μονάδων της φρουράς καταλαμβάνουν τα Χειμε-
ρινά ανάκτορα. Συλλαμβάνουν τα μέλη της προσωρινής κυ-
βέρνησης και ο Kerenski κατορθώνει να δραπετεύσει παίρ-
νοντας τον δρόμο της εξορίας. 
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  Στις 25 Οκτωβρίου σχηματίζεται ένα Συμβούλιο από 
κομισαρίους του λαού, που διευθύνεται από τον Λένιν και 
μέλη τον Τρότσκι και τον Στάλιν. Ανοίγει επίσης και το δεύ-
τερο Συνέδριο των Σοβιέτ όλης της χώρας. 
 Στις 13 Οκτωβρίου, οι Μπολσεβίκοι ζητούν ανακωχή με 
τους Γερμανούς. Οι διαπραγματεύσεις της Brest-Litovsk ξεκι-
νούν στις 7 Δεκεμβρίου. Η προβλεπόμενη συντακτική Συνέ-
λευση του Μαρτίου εξελέγη στις 25 Νοεμβρίου. Θα ήταν η τε-
λευταία ελεύθερη εκλογή στη Ρωσία. Οι μπολσεβίκοι βρίσκο-
νται σε μειοψηφία. Όταν θα συνεδριάσει στις 5 Ιανουαρίου 
1918, πάντα στη Πετρούπολη, θα καταργηθεί και θα διαλυθεί 
από τον κόκκινο Στρατό. Το νέο καθεστώς εγκαθίσταται και 
θα επιζήσει μέχρι το 1989. 
  Το πραξικόπημα ήταν αναγκαίο, αναπόφευκτο, όπως 
διερωτώνται οι πρώτοι μάρτυρες και όλοι οι ιστορικοί; Μία 
άλλη οδός ήταν δυνατή; Ποιοί ήταν οι καθοριστικοί παρά-
γοντες, η αποφασιστικότητα του Λένιν, η οργανωτική ικανό-
τητα του Τρότσκι, η αδυναμία του Kornilov, η διστακτικότη-
τα του Kerenski, η ιδεολογική απήχηση των μπολσεβίκων, η 
διάλυση του στρατού, η προσδοκία της ειρήνης, το πρόβλημα 
της κατανομής των εδαφών, η αγροτική διεκδίκηση; Το πρα-
ξικόπημα τελικά υπήρξε ωφέλιμο ή καταστροφικό για τη 
Ρωσία; Για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο που τον συντάρα-
ξε και τον μετέβαλε; Στην πραγματικότητα, η περίοδος του 
ΧΧου αιώνα που αρχίζει από το 1914 και τελειώνει το 1989 
επηρεάστηκε σημαντικά από αυτά τα γεγονότα της Πετρού-
πολης. Χρειάζονται επομένως συστηματικές και σε βάθος 
αναλύσεις. Με τον τρόπο του και τη σειρά του τούτο το 
βιβλίο πιστεύουμε πως συνεισφέρει σ’ αυτό.  
  Οι αναγνώστες γνωρίζουν πως σήμερα υπάρχει μία ση-
μαντική και ποιοτική διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με το 
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θέμα αυτό, και οι επιστολές ενός ευφυούς και αντικειμενικού 
χρονικογράφου θα βοηθήσουν με τη μαρτυρία τους και την 
προσφορά τους την ιστορία. Ρίχνουν μια άμεση ματιά, ανα-
φέρουν τους πρωταγωνιστές του δράματος, την ατμόσφαιρα 
των γεγονότων και διηγούνται τις συγκινήσεις και τις προ-
θέσεις τους. Θα ήταν πάντως περιφρόνηση να ξεχάσουμε 
τους αρμόδιους ιστορικούς και να βασιστούμε μόνο στις 
μαρτυρίες των επιστολών. Μόνον αυτοί λαμβάνουν υπόψη 
τους όλες τις δυνατές εξελίξεις και μπορούν να διαλευκάνουν 
τις πολύπλοκες διαδρομές των άμεσων ή βαθέων αιτίων και 
συμβάντων. Αν έπρεπε να αναφέρω έναν και μόνον ιστορι-
κό, του οποίου η ανάγνωση θα μπορούσε να διευρύνει την 
άποψη κάποιου που θέλει να γνωρίζει για τη ρωσική επα-
νάσταση, θα διάλεγα το λαμπρό δοκίμιο του Martin Malia –
Comprendre la Révolution russe (Le Seuil, 1980)–, για τη 
συντομία του, τη σαφήνειά του και το βάθος του. Μαζί βέ-
βαια με αυτό και τα μεγάλα κλασικά των Richard Pipes και 
Leonard Schapiro. Αναφέροντας το δοκίμιο του Martin Ma-
lia, έρχεται στη μνήμη μου εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ στο 
Harvard –που γίναμε φίλοι με αυτόν τον αμερικάνο ιστορικό 
ιρλανδικής καταγωγής που έφυγε πριν λίγα χρόνια, που 
αγαπούσε τόσο πολύ τη Γαλλία και την έζησε δύο χρόνια– 
καθώς ο Malia βάδιζε πάνω στο χιόνι σχολιάζοντας τη ρώσι-
κη επανάσταση, συνοδεύοντας τον γηραιό Kerenski που πριν 
λίγο είχε δώσει μία διάλεξη στο πανεπιστήμιο και στο οποίο 
είχε εμπιστευθεί τα αρχεία του. 
  Λίγα λόγια ακόμα: δεν θα έπρεπε να νομίσει κανείς ότι ο 
Kritchevski, μεταξύ αυτών που ανέλυαν τη ρωσική επα-
νάσταση στην L’ Humanité, ήταν ο μόνος που δεν παρασύρ-
θηκε από τον αυτάρεσκο (επιεική) θαυμασμό που τροφοδο-
τούσε η επαναστατική ψευδαίσθηση, και ο μόνος που μίλησε 
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για «καταστροφή». Η εγκληματική μανία του εθνικισμού 
ανάγκασε στη σιωπή τον ιδρυτή της εφημερίδας. Ιδού όμως 
αυτά που έγραφαν δύο από τους πλέον φωτισμένους συνο-
δοιπόρους του Jaurès, μετά τη λογοκρισία του Kritchevski 
και πριν τους απομακρύνουν και αυτούς από την εφημερίδα 
τους. 
  Στις 9 Νοεμβρίου του 1918, ο Albert Thomas στην ίδια 
εφημερίδα, δεν αποδεχόταν ούτε θαύμαζε ούτε συμβιβαζόταν 
με τον μπολσεβικισμό: «Είναι πάντα η ίδια σκέψη μιας ψευ-
το-δικτατορίας του προλεταριάτου, μια μορφή τρομοκρατίας 
επιβάλλοντας την κοινωνική επανάσταση. […] Παρά τα πι-
στεύω ή τον ιδιαίτερο συναισθηματισμό του ρωσικού λαού, 
δεν μπορώ να συμβιβαστώ και να θαυμάσω ούτε να δεχθώ 
τον μπολσεβικισμό. Το θέλουμε ή όχι, συμβολίζει την αναρ-
χική εξέγερση ενάντια στου δημοκρατικούς κανόνες. Συμβο-
λίζει την τρομοκρατία ενός κόμματος εναντίον της εθνικής 
εκπροσώπησης. Συμβολίζει την ενστικτώδη και βίαιη εξέγερ-
ση του πλήθους ενάντια στην επιθυμία οργάνωσης, στο πλαί-
σιο του έθνους και τη συνδρομή των πνευματικών τάξεων». 
  Στις 15 Νοεμβρίου, ο Léon Bloum, με αιχμές και απόψεις 
τις οποίες θα αποποιηθεί αργότερα, στην ίδια εφημερίδα δια-
τύπωνε την ίδια κατηγορία: «Αυτό που διακρίνει και χαρα-
κτηρίζει τον μπολσεβικισμό, είναι η μυστικοπαθής πεποίθηση 
ότι αφηρημένες ιδέες, ότι δόγματα σχολών, ότι σχέδια 
προγραμμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως, με 
τρόπο καθαρά αυταρχικό χωρίς καμία ανοχή, χωρίς να λη-
φθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συγκυρίες για να υπάρξει εμπειρία. 
Ένας αδιάλλακτος φανατισμός για την πραγματοποίηση ενός 
αφηρημένου προγράμματος, ένα είδος υπέρμετρης άρνησης 
για όλα τα πραγματικά δεδομένα, μία ισχυρογνωμοσύνη επί-
μονη να εκπληρώσουν το καθήκον τους, αψηφώντας τις 
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συνθήκες που κάνουν την επιτυχία ενός σχεδίου και τη χρήση 
όλων των μέσων για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού 
αδύνατη. Αυτά μου φαίνονται να είναι τα χαρακτηριστικά 
που σημαδεύουν τους ρώσους μπολσεβίκους σοσιαλιστές». 
  Το έτος 2017 τελείωσε χωρίς σημαντικούς εορτασμούς ή 
τελετές για την επανάσταση του 1917, ούτε στο Παρίσι ούτε 
στην Αγία Πετρούπολη ούτε αλλού. Είναι περίεργο αφού 
πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο, μετά τον πόλεμο του 
1914, όπως και αυτός, σημάδεψε τόσο πολύ τον ΧΧο αιώνα 
και συντάραξε παθιασμένα τους διανοούμενους αυτής της 
περιόδου! Ο François Furet δε μνημόνευσε την «οικουμενική 
γοητεία του Οκτωβρίου»; Ο παλαιός σκαπανέας της ριζο-
σπαστικότητας χάθηκε για πάντα ή μήπως πορεύεται ακόμα 
για να επανεμφανιστεί μια μέρα; Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο 
κάνουμε αυτή την ερώτηση. 

 
JEAN-CLAUDE CASANOVA 

De l’ Institut 
Directeur de Commentaire 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
  
 
Παίρνοντας αφορμή από το ερώτημα που θέτει το τέλος του 
προλόγου της γαλλικής έκδοσης νομίζω πως ο κάθε σκεπτό-
μενος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζεται για τα με-
γάλα ιστορικά γεγονότα που συντάραξαν τον κόσμο. Ε λοι-
πόν, εγώ απαντάω πως το πρόταγμα της κοινωνικής αυτονο-
μίας, όπως το ορίζει ο Καστοριάδης, είναι πάντα επίκαιρο 
και νομοτελειακό. Ο σκαπανέας, όχι της ριζοσπαστικοποίη-
σης, αλλά της άμεσης, ελεύθερης και ανακλητής δημοκρατίας 
θα υπάρχει για πάντα στην καρδιά της ανθρωπότητας, για 
να υπάρξει η απόλυτη ελευθερία και η κοινοκτημοσύνη. Οι 
περιγραφές και οι αναλύσεις των γεγονότων είναι αποκλει-
στική και αντικειμενική υπόθεση των ιστορικών. Η γνώμη 
του καθενός είναι άλλη ιστορία. 
  Με τα ίδια ερωτήματα άρχισα να μεταφράζω με ενδια-
φέρον, νηφαλιότητα και χωρίς φανατισμό αυτό το βιβλίο. 
 Οφείλω να ομολογήσω την εκτίμηση και την αδυναμία 
που μπορεί να έχει ο καθένας στους μεγάλους επαναστάτες. 
Διανοούμενοι χωρίς οικονομικές διεκδικήσεις, ασυμβίβαστοι 
ιδεολογικά με την ανθρώπινη τυραννία, διαρκώς εξόριστοι 
χωρίς πατρίδα, συχνά νηστικοί, φυλακισμένοι και άρρωστοι 
(το γνωστό νοσοκομείο στο Παρίσι –Sainte Anne– τους περι-
έθαλπε στοργικά), πάλευαν καθημερινά για τις ιδέες και την 
κοινωνία, όλοι τους και ο καθένας ξεχωριστά ένα Πανεπι-
στήμιο, και το τέλος όλων τους τραγικό. (Και εδώ θυμάμαι 
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τη μορφή του Σπύρου Στίνα. Μια ζωή αφιερωμένη κυριολε-
κτικά στην πάλη για την άμεση δημοκρατία και μια αδέσμευ-
τη σκέψη που δεν είχε όρια). Έκτοτε, η Ιστορία πήρε τον 
δρόμο της καταστροφής μέσα στη φρίκη της σταλινικής θη-
ριωδίας, παίζοντας ακόμα μία τραγωδία στην ανθρωπότητα. 
(Η κριτική της Roza Luxemburg στους μπολσεβίκους είναι 
γνωστή). 
  Βεβαίως και δεν άρεσαν στην εφημερίδα L’ Humanité οι 
αναλύσεις και τα σχόλια του συγγραφέα, αφού έβλεπε και 
ήθελε να παρουσιάζει τα γεγονότα από τη σκοπιά της. Με 
τον δικό του τρόπο όμως και τις ιδέες του πολυδιασπασμέ-
νου σοσιαλιστικού κόμματος της εποχής έγραφε και ο ίδιος ο 
συγγραφέας, μια και η υποκειμενικότητα υπάρχει πάντοτε 
στα ιστορικά κείμενα. Όλη η πορεία όμως του σοσιαλισμού 
μέχρι σήμερα βλέπουμε που κατέληξε, όχι βέβαια ότι δεν βελ-
τίωσε τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο καπιταλισμός 
όμως εδραιώθηκε συστηματικά και έχει πάρει την πιο άγρια 
μορφή του σήμερα (Κ. Καστοριάδης. Η ορθολογικότητα του 
καπιταλισμού). Επομένως το επίμαχο ερώτημα παραμένει. 
Πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί και όλοι οι μηχανισμοί 
της σημερινής κοινωνίας, ναι ή όχι; Τόσο απλά. Η Ιστορία θα 
δείξει! 
  Τα λάθη και οι αβλεψίες των μπολσεβίκων και όλων των 
επαναστάσεων γενικώς έχουν διαπιστωθεί και αναλυθεί επα-
νειλημμένως. Δεν πρέπει όμως να μηδενίζουμε τα πάντα και 
να αρνούμεθα τις ιδέες, καταλήγοντας σε έναν στείρο αντικο-
μουνισμό (σταλινισμό και άλλα πολλά), ούτε να συμψη-
φίζουμε τις καταστροφές και τα θύματα και των δύο πλευ-
ρών, γιατί όλα είναι γνωστά. Υπάρχει πάντως κάτι σαφές σή-
μερα, η σύγχυση που τρομάζει μεταξύ της έννοιας και του 
νοουμένου. Γιατί η ετυμολογία της λέξης Κομούνα-Κομου-
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νισμός σημαίνει –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ– και 
είναι τελείως διαφορετική από τον φασισμό κάθε είδους.  
   Η μετάφραση του κειμένου των επιστολών έγινε από τη 
Γαλλική έκδοση Éditions de Fallois / Paris 2018. 
 

15/5/2019 
Σ.Β. 

  


