
Úvod

Mojím zámerom je ponúknuť stručný prehľad ruskej revolúcie 
v jej širokom oblúku a preskúmať jej storočné dejiny ako jeden 
revolučný cyklus. V rozprávaní kladiem začiatok revolúcie do 
19. storočia (presnejšie do roku 1891, keď reakcia verejnosti viedla 
k tomu, že sa po prvý raz ocitla na trajektórii neodvratne vedúcej 
ku konfliktu so samoderžavím) a končím pádom sovietskeho 
režimu roku 1991.

Niekomu sa môže zdať zvláštne rozvrhnúť revolúciu na celé 
storočie dejín. Väčšina krátkych monografií venovaných tejto 
téme sa zameriava na obdobie bezprostredne pred rokom 1917 
a po ňom. Ak však chceme pochopiť korene revolúcie, jej násilnú 
povahu a tragickú cestu od oslobodenia k diktatúre, musíme sa 
pozorne prizrieť cárskej minulosti; a ak chceme postihnúť jej 
pretrvávajúce dôsledky, musíme ju zasadiť do širšieho kontextu 
sovietskych dejín. Mnohé z tém úvodných kapitol venovaných 
rokom cárizmu – chýbajúca politická protiváha štátnej moci; 
odcudzenie vzdelaných vrstiev prostému ľudu; dedinská zaostalosť 
a chudoba, ktoré vyhnali množstvo roľníkov za lepším životom do 
priemyselných centier; donucovací základ moci v Rusku a extré-
mizmus socialistickej inteligencie – sa opäť vynára v neskorších 
kapitolách venovaných roku 1917 a sovietskemu zriadeniu.

Kedy sa skončila ruská revolúcia? Historici jej koniec datujú 
rozlične, v závislosti od toho, aký príbeh chcú rozpovedať, a pre 
každý z letopočtov sa prirodzene nájdu dobré dôvody. Niektorí 
rozprávanie uzatvárajú rokom 1921 s koncom občianskej vojny, 
keď bol ozbrojený odpor voči boľševikom definitívne zlomený 
a sovietska diktatúra sa konsolidovala. Iní svoje práce končia 
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smrťou Lenina roku 1924, ako som to urobil v knihe „Ľudská 
tragédia“, z ktorej čerpám aj v predkladanom diele, argumentu-
júc, že ak sa do tohto letopočtu neetablovala prax, určite vznikli 
prinajmenšom základné inštitúcie stalinského režimu. Niekoľko 
kolegov skončilo rokom 1927, porážkou Trockého a ľavicovej 
opozície; alebo rokom 1929, s nástupom nového revolučného 
vzopätia v podobe umelo urýchľovanej industrializácie a kolekti-
vizácie prvej päťročnice, naznačujúc tak, že za významný dôsledok 
roku 1917 treba pokladať stalinskú ekonomiku.

Sheila Fitzpatricková, jedna z najvplyvnejších historiografičiek 
sovietskeho obdobia, uzatvára krátke dejiny revolúcie v polovici 
30. rokov, v časoch zdanlivého ústupu od jej utopických cie-
ľov, keď štrukturálne hospodárske zmeny stalinovej revolúcie 
nadobudli podobu systému. Ako neskôr pripustila, chcela tým 
evokovať, že Veľký teror rokov 1937 – 38 ponúkol „strašné post 
scriptum“ revolúcie, predstavoval odchýlku vysvetliteľnú obavami 
režimu z vojny, hoci v skutočnosti tvoril jeho neodmysliteľnú 
súčasť – bol najvyššou z viacerých vĺn teroru, ktorého pôvod 
možno nájsť len v neistote sovietskeho režimu, siahajúcej do 
roku 1917. Fitzpatricková konštatuje, že ak by sme si od dejín 
ruskej revolúcie odmysleli Veľký teror, bolo by to ako písať o Veľ-
kej francúzskej revolúcii roku 1789 a nespomenúť vládu teroru 
rokov 1793 – 94, vďaka ktorej sa väčšine z nás táto udalosť vryla 
do pamäti.

Veľký teror nebol poslednou vlnou násilia rozpútaného soviet-
skym štátom. Osadenstvo pracovných táborov Gulagu, ktorý Sol-
ženicyn pokladá za jadro boľševického experimentu, nedosiahlo 
najvyšší stav roku 1938, ale roku 1952. Ukončiť rozprávanie o deji-
nách revolúcie v okamihu zastavenia Veľkého teroru preto nedáva 
veľký zmysel. Rovnako tak nedáva zmysel ani jeho ukončenie 
roku 1939 alebo 1941. Druhá svetová vojna revolúciu nepreru-
šila. Rozvinula ju do hĺbky aj do šírky. Boľševizmus sa počas 
vojny ocitol vo svojom živle – so svojou vojenskou disciplínou 
a kultom prinášania obetí, svojou pripravenosťou pri dosahovaní 
vlastných cieľov nehľadieť na množstvo zmárnených ľudských 
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životov, a svojou schopnosťou militarizovať prostredníctvom 
plánovanej ekonomiky masy bol ako zrodený pre boj. Revolúcia 
akoby prešla procesom nového zakalenia, vojna ju urobila ešte 
odolnejšou. Vďaka Červenej armáde a jednotkám NKVD sovietske 
impérium upevnilo moc na jeho periférii, teda na západnej Ukra-
jine a v Pobaltí; mestá a dediny tu očistilo od státisícov národne 
orientovaných povstalcov, repatriovaných sovietskych vojakov či 
„kolaborantov“ a vyviezlo ich do Gulagu. Boľševici silou zbraní 
rozšírili ruskú revolúciu do strednej a východnej Európy – najprv 
v rokoch 1939 – 40 a neskôr roku 1945.

Studenú vojnu treba v tomto zmysle pokladať za pokračo-
vanie medzinárodnej občianskej vojny rozpútanej boľševikmi 
roku 1917. Globálne ambície vodcov revolúcie sa významnejšie 
nezmenšili – od ich prvého pokusu rozšíriť napadnutím Poľska 
roku 1920 sovietsku moc do Európy až po ich posledné zahranič-
né dobrodružstvo v Afganistane po roku 1979. Leninovo ucho-
penie moci vychádzalo z predpokladu, že revolúcia sa nemôže 
udržať v jednej, navyše zaostalej roľníckej krajine ako Rusko, 
že potrebuje podporu revolúcií v rozvinutejších priemyselných 
štátoch, ktoré by jej poskytli zdroje potrebné na industrializáciu: 
kým jestvoval kapitalizmus, bol konflikt na život a na smrť medzi 
socializmom a kapitalistickými mocnosťami neodvratný. Stalin, 
Chruščov, Brežnev a Andropov, na rozdiel od Gorbačova, boli 
presvedčenými leninovcami.

Až do zániku sovietskeho režimu jeho vedúci predstavitelia 
verili, že pokračujú v revolučnom diele započatom Leninom. 
Ich spôsob vládnutia sa, samozrejme, časom menil, najmä po 
Stalinovej smrti, keď sa zriekli použitia masového teroru, ale vždy 
samých seba vnímali ako Leninových nasledovníkov pracujúcich 
na dosiahnutí rovnakých utopických cieľov, aké si vytýčili zakla-
datelia sovietskeho štátu: komunistickej spoločnosti, hmotného 
blahobytu pre proletariát a nového kolektívneho typu človeka. 
Práve preto som si istý, že sa dá presvedčivo obhájiť periodizácia 
revolúcie v podobe jediného storočného cyklu končiaceho sa 
zrútením sovietskeho systému roku 1991.
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V tomto dlhšom cykle sa usilujem vysvetliť vzostup a pád 
revolúcie v jej troch generačných fázach. Prvá zodpovedá dĺžke 
života starých boľševikov, z ktorých väčšina sa narodila v 70. 
a 80. rokoch 19. storočia a ak neumreli do rozpútania Veľké-
ho teroru, padli mu za obeť. Ich utopické ideály a sparťanskú 
stranícku kultúru vojenskej jednoty a disciplíny formovali roky 
konšpirácie a zápasov v ilegalite. Revolučnú silu však boľševici 
čerpali z kataklizmy prvej svetovej vojny – ktorá akoby na jednej 
strane devalvovala hodnotu ľudského života a na strane dru-
hej ponúkla možnosť zmeniť povahu ľudstva na troskách ním 
zavineného ničenia – a vrchol deštruktívneho zápalu dosiahli 
počas občianskej vojny, z ktorej vyšli ako víťazi, s ešte silnejším 
presvedčením, že nedobytné pevnosti nejestvujú. Z krvavého 
bojového poľa sa vybrali na cestu budovania novej spoločnosti. 
Nedokázali však prekonať problém roľníctva – rodinných farmá-
rov s malými kúskami pôdy, ktorí tvorili tri štvrtiny obyvateľstva 
krajiny a prevládali v jej hospodárstve – s ich individualistickými 
prístupmi, patriarchálnymi zvykmi a pripútanosťou k starorus-
kému svetu dediny a cirkvi. Primnohým novým podporovateľom 
strany – roľníckym synom a dcéram unikajúcim pred „zaostalos-
ťou“ dediny za lepším životom – sa zdalo, že revolúcii sa nedarí 
prekonať roľnícke Rusko dostatočne rýchlo.

Tu treba hľadať korene Stalinovej „revolúcie zhora“, druhej fázy 
skúmaného cyklu, ktorá sa začala päťročnicou rokov 1928 – 32. 
Stalinistická vízia modernity vliala čerstvú energiu utopickým 
nádejám boľševikov. Mobilizovala celé nové pokolenie nadšen-
cov – mladých ambicióznych robotníkov, úradníkov a technikov, 
narodených na prelome 19. a 20. storočia a vedených k osvojeniu 
si sovietskych hodnôt – ktorí presadili Stalinovu politiku bleskovej 
kolektivizácie a industrializácie a ktorí vďaka čistkám 30. rokov 
zaujali miesta niekdajšej elity. Kolektivizácia znamenala skutočnú 
revolúciu sovietskych dejín – úplný rozchod s roľníckym spôso-
bom života, ktorý sa vyvíjal dlhé storočia – a katastrofu, z ktorej 
sa už krajina nikdy nespamätala. Šlo o sociálny holokaust – vojnu 
proti roľníkom – v ktorom z koreňov vytrhli milióny v potu tváre 
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pracujúcich rodín, vyhnali ich z domovov a rozprášili po celom 
Sovietskom zväze. Toto kočovné obyvateľstvo sa stalo rezervo-
árom pracovnej sily sovietskej priemyselnej revolúcie, zapĺňalo 
veľké mestá, staveniská a pracovné tábory Gulagu.

Stalinom v 30. rokoch vybudovaná priemyselná infraštruktúra 
pretrvala až do konca sovietskeho zriadenia. Jeho päťročnice sa 
stali modelom komunistického rozvoja na celom svete. Mali stáť aj 
za vojenským víťazstvom ZSSR roku 1945 – a to sa naopak podľa 
sovietskej propagandy malo stať ospravedlnením všetkého, k čomu 
došlo od Októbrovej revolúcie. Úspechy však boli vykúpené krvou 
miliónov obetí – podstatne početnejších, než sme si pred otvore-
ním archívov, teda pred rokom 1991 vedeli predstaviť – štát za ne 
zaplatil takú vysokú cenu, že historici sa chtiac-nechtiac musia 
zamýšľať nad morálnou povahou stalinského režimu spôsobom, 
ktorý bol v minulosti vyhradený skúmaniu nacizmu. 

Chruščovov prejav demaskujúci Stalina ako zločinca označuje 
začiatok tretej a poslednej fázy revolúcie. Sovietsky systém sa 
už z krízy dôvery spôsobenej Chruščovovými odhaleniami na 
XX. zjazde strany roku 1956 nikdy nespamätal. Nasledujúcich 30 
rokov boli politické špičky rozdelené v otázke, nakoľko možno 
stavať na Stalinovom dedičstve, či aspoň priznávať jeho vplyv 
nad rámec Stalinovej úlohy ako lídra v časoch vojny. V kraji-
ne došlo k rozkolu medzi Stalinovými obeťami a ľuďmi, ktorí 
opatrovali jeho pamiatku, alebo pociťovali hrdosť na sovietske 
úspechy dosiahnuté pod Stalinovým vedením. Prejav sa však stal 
okamihom pravdy pre mladšiu generáciu, ktorá svoju identitu 
odvodzovala od rokov Chruščovovho odmäku (šestidesiatniki, 
teda „ľudia šesťdesiatych rokov“), medzi nimi aj pre vtedy ešte 
neznámeho absolventa Právnickej fakulty Moskovskej štátnej 
univerzity z roku 1955 menom Michail Gorbačov, ktorého myš-
lienky obnovy socializmu vyrástli z Chruščovovho programu 
destalinizácie.

Výzvou, ktorej čelili všetci neskorší sovietski lídri, bolo udržať 
vieru verejnosti v revolúciu v situácii, keď sa menila na čoraz 
vzdialenejšiu dejinnú udalosť. Osobitne ostro tento problém 
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vy vstal v prípade pokolení narodených po roku 1945: boli pri-
mladí aj na to, aby si vytvorili silnejší vzťah k Veľkej vlasteneckej 
vojne, po „Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii“ druhému 
najdôležitejšiemu legitimizujúcemu mýtu ZSSR. Povojnová gene-
rácia sovietskych baby boomerov, vzdelanejšia a sofistikovanejšia 
ako stalinské pokolenie, sa dokázala viac než dejinami či ideálmi 
revolúcie nadchnúť západnou hudbou, filmom a módou. Stal sa 
tak koniec sovietskeho zriadenia neodvratným? Je každá revo-
lúcia trvajúca tak dlho ako dejiny Sovietskeho zväzu odsúdená, 
aby sa vyčerpala, aby zahynula na starobu? „Čínska koncovka“ 
(liberalizácia ekonomiky v podmienkach štátu jednej strany) 
mohla na prechodné obdobie predstavovať alternatívu k soviet-
skemu vedeniu stelesňovanému Andropovom a neskôr Gor-
bačovom, hoci možno vyjadriť pochybnosť, či by hospodárska 
modernizácia dokázala zachrániť systém na dlhšie (sovietske 
obyvateľstvo sa odnaučilo pracovať). V konečnom dôsledku sa 
však príčinou zrútenia systému stalo Gorbačovovo presvedčenie 
o nevyhnutnosti politickej reformy – presvedčenie prameniace 
z jeho leninských ideálov.

Roku 2017 sa budú svetové médiá zamýšľať nad revolúciou sto 
rokov od jej vypuknutia. Ponúkne dobrú príležitosť ohliadnuť sa 
za rokom 1917. S odstupom jednej generácie od pádu sovietske-
ho režimu táto udalosť vystupuje v jasnejšom svetle, nielen ako 
súčasť politických dejín studenej vojny či sovietológie, ale ako 
história, sled udalostí s jeho počiatkom, stredom a zakončením.

Spätný pohľad nám z väčšieho odstupu umožňuje vidieť revo-
lúciu v novej perspektíve a znovu si klásť zásadné otázky: prečo 
Rusko? Prečo Lenin? Prečo Stalin? Prečo zlyhala? A čo to všetko 
znamenalo? Tieto otázky si uchovávajú rovnakú relevanciu na 
počiatku novej storočnice, akú mali počas tej končiacej.

Ak sa na revolúciu pozrieme očami súčasníka, vidíme ju v úpl-
ne inom svetle než roku 1991. Viac než kedykoľvek predtým sa 
nám komunizmus javí ako čosi prichádzajúce z uzavretej histo-
rickej epochy. Kapitalizmus zažíva vlastné krízy, ale s výnimkou 



Severnej Kórey niet krajiny, ktorá by vnímala sovietsky model 
plánovanej ekonomiky ako skutočnú alternatívu, neplatí to ani pre 
Čínu či Kubu. Postavenie Ruska ako svetovej mocnosti výrazne 
oslablo. Jeho strata impéria a zahraničného vplyvu bola natoľko 
dramatická, až sa človek musí zamýšľať, čo vlastne tak dlho drža-
lo Sovietsky zväz a jeho satelity pohromade. Napriek vpádu na 
Ukrajinu už Rusko nepredstavuje agresívnu hrozbu ako kedysi. 
Nemá už potenciál vyvolávať a viesť vojny za jeho hranicami.

Hospodársky dnes Rusko ponúka matný odlesk mocnosti, 
ktorú predstavovalo krátko pred vypuknutím prvej svetovej 
vojny. Sedem desaťročí komunizmu krajinu zrazilo na kolená. 
Rozmachu, ktorý by pred dvoma desaťročiami nik nepredpo-
kladal, sa však v Rusku dožila autoritárska štátna tradícia. Práve 
obroda tejto tradície postavená na Putinovom vzývaní sovietskej 
minulosti nás núti, aby sme sa na boľševizmus – vrátane jeho 
východísk a jeho dedičstva – pozreli v široko vyklenutom his-
torickom oblúku.
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