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Бо ри слав Ђу ро вић*

СО ЦИ ЈАЛ НО-ПО ЛИ-
ТИЧ КА СУ ШТИ НА 
ФЕ БРУ АР СКЕ РЕ ВО ЛУ-
ЦИ ЈЕ 1917. ГО ДИ НЕ

Са ва Жи ва нов, Пад ру-
ског цар ства II, Но лит, 
“Мо ре“, Бе о град 2007.

Про фе сор Жи ва нов је це лу 
уни вер зи тет ску ка ри је ру, пре ко 
че тр де сет го ди на, по све тио про
у ча ва њу ру ске исто ри је. Као по
знат и при знат струч њак за ру ску 
исто ри ју, про фе сор Жи ва нов већ 
го то во пет на е стак го ди на ра ди 
на про јек ту  Ру си ја на пре ло му 
ве ко ва. Тај про јект је раз ра дио 
са про фе со ром Па влом Во ло бу
је вим, ре дов ним чла ном Ру ске 
ака де ми је на у ка, ко ји је био ду
го го ди шњи пред сед ник (све до 
смр ти) Ме ђу на род не ко ми си је 
за исто ри ју ру ских ре во лу ци ја, 
ко ја је по сто ја ла у окви ру Ме ђу-
на род ног кон гре са исто ри ча ра 
и ме ђу ре сор ског На уч ног са ве-
та за исто ри ју ра то ва и ре во-
лу ци ја у Ру си ји (у окви ру РАН). 
Са ва Жи ва нов је на Ме ђу на-
род ном кон гре су исто ри ча ра у 
Ма дри ду (1990) иза бран за чла на 
Би роа Ме ђу на род не ко ми си је за 
исто ри ју ру ских ре во лу ци ја, а 
по том у два ман да та (19902000) 
био је је дан од тро ји це ино стра
них чла но ва На уч ног са ве та за 
исто ри ју ра то ва и ре во лу ци ја у 
Ру си ји. Уче ство вао је на ви ше ме
ђу на род них на уч них кон фе рен
ци ја о ра зним те ма ма по ве за ним 
са свет ским ра том и ре во лу ци ја ма 
у Ру си ји, ко је су се (од 1989) сва
ке дру ге го ди не одр жа ва ле у Мо
скви, Бе чу и Пе тер бур гу.

 Ово је че твр та ауто ро ва књи га 
на ста ла у кон тек сту ис тра жи ва
ња ру ске исто ри је. Пр ва књи га из 
ове се ри је под на сло вом По след ње 
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де це ни је Ру ског цар ства (об у хва
та пе ри од 1855 – 1914, об ја вље на 
2002, оби ма 715 стра на); дру га, 
Ру си ја и рас кол Евро пе (об у
хва ти ла је пе ри од 18781914, об
ја вље на 2005, оби ма 317 стра на). 
Ре зул та те про у ча ва ња оног што 
се зби ло у Ру си ји на кра ју 20. ве ка 
об ја вио је у књи зи Ру си ја у вре ме 
Јељ ци на, ко ја је иза шла 2002. го
ди не. Књи ге су на и шле на до бар 
при јем и на вр ло по зи тив ну кри
ти ку у нас и у Ру си ји.

Књи га о ко јој је реч, Пад ру-
ског цар ства са фо ку си ра њем 
на кра ћи а од лу чу ју ћи пе ри од од 
1914. до 1917. има два то ма: пр ви, 
Ру си ја у Пр вом свет ском ра ту 
(717 стр.) и дру ги, Фе бру ар ска ре-
во лу ци ја (629 стр.). 

Све ску па, про дук ци ја у оби
му од им пресвних 2500 и не што 
стра ни ца, ко јом би се могао по
хва ли ти сва ки исто риј ски ин сти
тут. Не ра ди се са мо о за ма шно
сти и оби му про јек та, ма да и то 
са мо по се би за слу жу је при зна ње. 
Реч је о но вом при сту пу огром ној 
исто риј ској гра ђи, о на чи ну ње не 
об ра де и нео р то док сним схва та
њи ма и ста во ви ма. 

Овај при каз усред сре ђен је на 
дру ги том по све ћен Фе бру ар ској 
ре во лу ци ји.

Фе бру ар ска ре во лу ци ја је у 
исто ри ји и ли те ра ту ри оста ла 
за бо ра вље на и по ти сну та огром
ним зна ча јем и ути ца јем Ок то
бар ске ре во лу ци је. По во дом обе
ле жа ва ња де ве де се те го ди шњи це 

Фе бру ар ске ре во лу ци је (2007) 
у окви ру „но вог чи та ња“ ру ске 
исто ри је по ста вље на су, из ме
ђу оста лих, два зна чај на пи та ња: 
1. ка ква је уло га Фе бру а ра 1917. у 
ру ској исто ри ји? 2. Тре ба ли са
да шња Ру си ја да на ста ви пу тем 
ко ји је за по чет у Фе бру а ру 1917. а 
ко ји је био пре ки нут Ок то бром 
1917? Јед ни сма тра ју да је то био 
ве ли ки до га ђај ко ји је зе мљу учи
нио сло бод ном, де мо крат ском 
бур жо а ском ре пу бли ком, те да 
Ру си ја тре ба да на ста ви тим пу
тем (ака де мик Ан дреј Са ха ров); 
дру ги, као А. Сол же њи цин, про
це њу ју да је ре во лу ци ја, чи ји је 
ко рен упра во у Фе бру а ру, би ла 
коб на за Ру си ју ко ја је ти ме пре
тр пе ла на ци о нал ни крах; тре ћи, 
као про фе сор В. Лу кин, ис ти чу да 
на кон то ли ко вре ме на ни је ва жан 
од нос пре ма Фе бру ар ској „ре во
лу ци ји као та квој, не го по глед на 
њу као на јед ну од нај зна чај ни јих 
епи зо да ру ске исто риј ске дра ме, 
ко ја још ни је ре ше на“. Ка рак те ри
стич но је да две тре ћи не жи те ља 
Ру си је, кроз ан ке те, сма тра да је 
Фе бру ар ска револуција би ла тра
гич на не сре ћа за Ру си ју, а на исти 
на чин оце њу ју и по ку шај „на ста
вља ња“ Фе бру а ра 1917. кроз ре
фор ме де ве де се тих го ди на 20. ве
ка. (т. I. стр. 2729) 

У при вред ном по гле ду Ру си ја 
је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка 
до жи вља ва ла успон. Има ла је ве
ли ки по раст ин ду стриј ске про
из вод ње, ма да је и да ље зна чај но 
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за о ста ја ла иза раз ви је них зе ма ља. 
По љо при вре да је би ла нај зна чај
ни ја при вред на област, за по шља
ва ла је пре ко 80% ста нов ни штва а 
у ства ра њу на ци о нал ног до хот ка 
уче ство ва ла са 54 %. Ме ђу тим, 
би ла је при ми тив на и екс тен зив
на. На ци о нал ни до хо дак per ca-
pi ta из но сио је 1913. го ди не 61 
до лар, док је у Не мач кој био 163, 
у Фран цу ској 178, у В. Британији 
237, и у САД 321 до лар. (I, 54) 

Со ци јал на струк ту ра за др
жа ла је обе леж ја ста ле шког дру
штва, али су еко ном ске и по ли тич
ке ре фор ме, као и при вред ни раз
вој знат но мо ди фи ко ва ли ствар ни 
со ци јал ни по ло жај при пад ни ка 
ста ле жа. Со ци јал на струк ту ра 
ста нов ни штва 1913. би ла је сле де
ћа: плем ство и ду хов ни штво, тра
ди ци о нал но при ви ле го ва ни ста
ле жи, за у зи ма ли су: пр ви 1,5% (1 
936 000) а дру ги  0,5% (697 000), 
за тим, град ски жи те љи  17,6% 
(22 716 000), се ља штво  80,2% 
(103 257 000), при пад ни ци вој ске 
и фло те  1% (1 320 000) и раз но
чин ци, тј. ин те лек ту ал ци не пле
мић ког по ре кла – 0,2% (258 000). 
При ви ле го ва ност ста ле жа ви ди 
се и из по да тка да је од 437 по
сла ни ка Ду ме би ло 299 пле ми ћа, 
или 68,48 %, ду хов ни штва  47 или 
10,75%, тј. за јед но 79,23 % иако су 
чи ни ли све га 2 % ста нов ни штва 
Ру си је. ( I, 40, 69, 71)

Фе бру ар ску ре во лу ци ју из не
ли су на сво јим пле ћи ма се ља ци 
у две сво је основ не дру штве не 

уло ге: као рад ни ци пре те жно се
љач ког по ре кла и као вој ни ци, тј. 
се ља ци пре о бу че ни у уни фор ме. 

За раз у ме ва ње до га ђа ја у 1917. 
го ди ни од по себ ног је зна ча ја 
осо бе ност ру ског рад ни штва. Се
љач ко по ре кло пре те жног де ла 
рад ни штва и њи хо ве бли ске ве зе 
са се лом усло ви ле су да рад ни ци 
за др же мно га обе леж ја тра ди ци
о нал ног се љач ког мен та ли те та 
из се о ске оп шти не, у ко јем су па
три јар хал ност и ко лек ти ви стич
ка со ли дар ност би ле основ не ка
рак те ри сти ке. Сво јим по ре клом 
и мен та ли те том би ли су бли жи 
ко лек ти ви стич ким, со ци ја ли
стич ким не го ли бе ра ли стич ким 
вред но сти ма и опре де ље њи ма. У 
усло ви ма не раз ви је ног, грам зи вог 
ка пи та ли зма, без пра ва син ди
кал ног ор га ни зо ва ња, рад ни штво 
је би ло пре пу ште но са мо во љи га
зда, ко ји ни су би ли спрем ни да за
до во ље оправ да не со ци јал не зах
те ве рад ни ка. Ли ше ни др жав не 
и син ди кал не за шти те, је ди но су 
штрај ко ви ма мо гли да бра не сво ја 
пра ва, ко ји су због то га че сто до
би ја ли по ли тич ки карактер. То 
је би ла осно ва ко ја их је учи ни ла 
при јем чи вим за при хва та ње ко
лек ти ви стич ких со ци ја ли стич
ких иде ја. Аутор за кљу чу је: „ У 
ве ли ким дру штве ним кри за ма, 
ко је су би ле про ду бље не рат ним 
не у спе си ма – и 1905. и 1917. – та
ква уве ре ња и рас по ло же ња ме ђу 
рад ни ци ма, уз упор ни рад ре во лу
ци о нар них пар ти ја у рад нич ким 
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сре ди на ма, усло ви ли су да рад ни
ци ве ли ких гра до ва Ру си је по ста
ну п́о кре тач ка сна га ре во лу ци је́  
“ (I, 80).

Слич но ва жи и за вој ску ко ју 
су у нај ве ћем бро ју чи ни ли се ља
ци. Вас пи та ни у па три јар хал ном 
ду ху, се ља ци су ла ко под но си ли 
те шки вој нич ки жи вот и вој ну ди
сци пли ну. Али су ду бо ко у се би 
но си ли не за до вољ ство не пра вед
но ре ше ним аграр ним пи та њем, 
тра же ћи рас по де лу спа хиј ске зе
мље се ља ци ма (ве ли киј пе ре дел) 
чи ме би се оства ри ла „се љач ка и 
бож ја прав да“. То их је све ви ше 
ори јен ти са ло ка ра ди кал ној ре
во лу ци ји ко ја је обе ћа ва ла рас по
де лу све зе мље се ља ци ма. Ко ли ко 
са мо др жав на власт ни је раз у ме
ва ла зна чај тог пи та ња, све до чи 
јед на „епи зо да“ из 1915. То је го ди
на ве ли ких ру ских рат них по ра за. 
Би ло је ви дљи во да су вој ни ци се
ља ци из гу би ли мо ти ва ци ју и же
љу да се бо ре за Ца ра и Отаџ би ну. 
Уз не ми рен ста њем на фрон ту а у 
ци љу из на ла же ња из ла за из те шке 
си ту а ци је, ге не рал Ја ну шке вич, 
на чел ник Глав ног шта ба цар ске 
вој ске, обра тио се ца ру са су ге
сти јом да цар обе ћа сва ком вој ни
ку се ља ку по ше сна ест акри зе мље 
за вер ну слу жбу. (око 15 ју та ра). 
Цар ни је ре а го вао на ге не ра ло ву 
су ге сти ју. (I, 549). 

Спе ци фич но сти ру ског ца
ри стич ког ре жи ма: за о ста лост 
по љо при вре де, за др жа ва ње ста
ле шког устрој ства и очу ва ње са

мо др жав ног по ли тич ког си сте ма, 
оте жа ва ли су успе шно оства ри
ва ње иона ко за ка сне ле ин ду стри
ја ли за ци је, оме та ли на ста ја ње 
гра ђан ског дру штва, те бло ки ра
ли и де фор ми са ли це ло куп ну мо
дер ни за ци ју. У тим за о ста ја њи ма 
на ла зи ла су се из во ри шта основ
них про бле ма и про тив реч но сти 
ру ског дру штва. На и ме, још од 
Пе тра Ве ли ког Ру си ја по ку ша ва 
да мо дер ни за ци јом свог еко ном
ског, со ци јал ног, ад ми ни стра тив
ног и по ли тич ког си сте ма на док
на ди за о ста ја ње за раз ви је ним 
за пад ним земљама. То је раз лог да 
се Ру си ја у це лом им пе ри јал ном 
пе ри о ду на ла зи ла у про це су за
ка сне ле, су сти жу ће, не до вр ше не 
мо дер ни за ци је. (Уз гред, и у пе ри
о ду Со вјет ског Са ве за тај про цес 
је на ста вљен као по ли ти ка „сти ћи 
и пре сти ћи“ Аме ри ку.) 

Су шти на је са мо др жав ног 
си сте ма вла сти да је у ње му цен
трал но ме сто при па да ло цар ском 
дво ру, од но сно ца ру, ко ји је био 
цен тар жи во та и сте ци ште це ло
куп не вла сти. У сва ко вре ме и по 
сво јој во љи Цар је мо гао да ме ња 
од лу ке по је ди них ми ни ста ра и 
Са ве та ми ни ста ра. У Основ ном 
за ко ну, тј. уста ву Ру си је пи са ло 
је: „Осо ба Го спо да ра Им пе ра то ра 
све та је и не при ко сно ве на“. Он је 
био не са мо Го спо дар не го и Га зда 
(ха зја јин) ру ске Зе мље. Та кав ар
ха ич ни си стем одр жа ван ве ко ви
ма, ни је био по до бан за ре фор ми
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са ње и мо гао се ме ња ти са мо уда
ром, за ве ра ма или ре во лу ци јом.

Кључ на, не са вла ди ва пре пре-
ка ре фор ма тор ских по ду хва та у 
Ру си ји са сто ја ла се у чи ње ни ци 
да су све про гре сив не ре фор ме, а 
са мо су та кве од го ва ра ле по тре
ба ма мо дер ни за ци је, до во ди ле у 
пи та ње са мо др жав ни си стем и 
на ме та ле по тре бу ње го ве ево лу
ци је ка устав ној пар ла мен тар ној 
мо нар хи ји. То је за но си о це и ко
ри сни ке са мо др жав не вла сти би
ло не при хва тљи во. Круг се та ко 
за тва рао: да би оп стао у све ту ко ји 
се све бр же раз ви јао, да би пре
вла дао или бар сма њио сво је за о
ста ја ње за Евро пом, са мо др жав ни 
си стем се мо рао ме ња ти и мо дер
ни зо ва ти; ме ђу тим, те про ме не су 
до во ди ле у пи та ње на че ла и осно
ве на ко ји ма је тај си стем по чи вао, 
а та ко ђе и ин те ре са плем ства као 
вла да ју ћег ста ле жа. И та ко је сва
ка ре фор ма оста ја ла не до вр ше на, 
што је во ди ло ка за ча ра ном кру гу 
за о штра ва ња су прот но сти у дру
штву и ра ђа ња но вих кри за.

Оту да је, пре ма ауто ру, ста ра 
ди ле ма ру ског дру штва – очу ва ње 
тра ди ци о нал ног са мо др жав ног 
устрој ства или ње го во ре фор ми
са ње – у пр ве две де це ни је 20. ве ка 
до би ја ла но ву ди мен зи ју: ре фор
ма или ре во лу ци ја. Око те ди ле ме, 
све до 1917. вр ши се по ли тич ка и 
со ци јал на по ла ри за ци ја ко ја кул
ми ни ра у Фе бру ар ској ре во лу ци
ји. 

Ка ква је уло га по ли тич ких 
пар ти ја у та квом са мо др жав ном 
си сте му? Тек у вре ме пр ве ру ске 
ре во лу ци је (19051907) ство ре
ни су усло ви за ле гал но де ло ва ње 
по ли тич ких пар ти ја. Та ко су по
ли тич ке пар ти је у Ру си ји на ста ле 
са за ка шње њем од по ла ве ка у од
но су на За пад ну Евро пу, у усло ви
ма не по сто ја ња ре во лу ци о нар ног 
тре ћег ста ле жа, и уве ли ко су на
ста ја ле под ути ца јем, на ис ку ству 
и, до брим де лом, по узо ру на за
пад но е вроп ске. 

У Др жав ној ду ми че твр тог са
зи ва (иза бра не у је сен 1912. го ди
не) пре ма идеј ним вред но сти ма 
и по ли тич ким ци ље ви ма по сто
ја ле су три по ли тич ке гру па ци је: 
1) мо нар хи стич кокон зер ва тив на 
де сни ца, 2) ли бе рал ноде мо крат
ска цен тар и 3) со ци ја ли стич ка 
ле ви ца.

Мо нар хи стич ке гру па ци је, пар
ти је и удру же ња на ла зи ли су се на 
ра ди кал но де сном кри лу по ли
тич ког спек тра, с ци љем за шти те 
са мо др жав ног по ли тич ког по рет
ка и тра ди ци о нал них вред но сти и 
ин сти ту ци ја. Од луч но су се бо ри
ли про тив ре во лу ци је, на дах ну ти 
иде јом: „Бог, Цар, Отаџ би на“. У 
Ду ми су има ли 154 по сла ни ка, тј. 
не што ви ше од тре ћи не по сла ни
ка. На кон по бе де Фе бру ар ске ре
во лу ци је би ле су за бра ње не. 

Ли  бе  ра л  но - де  м о  к ра т с к е 
пар ти је за у зи ма ле су цен три
стич ку по зи ци ју у по ли тич ком 
жи во ту. Глав не пар ти је ове гру
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па ци је су ка де ти и ок то бри сти а 
од 1912. го ди не и пар ти ја про гре
си ста. Кон сти ту ци о нал но-де-
мо крат ска пар ти ја, скра ће но 
– ка де ти, има ла је зна чај ну уло гу 
у ра ду Ду ме и у фе бру ар скомар
тов ским до га ђа ји ма 1917. го ди не. 
О кључ ном пи та њу од но са пре ма 
вла сти и ње ној по ли ти ци у њој су 
се фор ми ра ле три гру па ци је. Де-
сни ка де ти ори јен ти са ли су се на 
по ли ти ку „оздра вље ња вла сти“ да 
би пред у пре ди ли „сти хиј ну бу ји
цу на род них ма са, ко је на дах њу ју 
ра ди кал ни еле мен ти“. Ле ви ка де-
ти за ла га ли су се за пре вла да ва
ње „па сив не од бра не“ и пре ла зак 
на так ти ку ак тив не бор бе про тив 
ре ак ци о нар них сна га у вла ди и 
ван ње. Ка де ти су при хва ти ли 
цен три стич ку плат фор му свог 
ли де ра Ми љу ко ва из ра же ну у 
фор му ли „изо ла ци је вла де“ усме
ре ну на ства ра ње ши ро ког бло ка 
опо зи ци о них сна га у Ду ми и дру
штву у ци љу ства ра ња вла де ко ја је 
од го вор на Ду ми а не Ца ру. Има ли 
су 59 по сла ни ка.

Ок то бри сти, од но сно Са-
вез 17. ок то бра, пре ма да ту му 
об ја вљи ва ња Цар ског ма ни фе ста 
1905. ко ји су при хва ти ли као же
ље ну су штин ску про ме ну, сма
тра ју ћи да се њи ме уво ди устав на 
мо нар хи ја. Сто га су се опре де ли
ли за по моћ и по др шку вла ди. С 
по ли тич ког гле ди шта, то је био 
блок круп ног оса вре ме ње ног ве
ле по сед нич ког плем ства са во де
ћом тр го вач ком, ин ду стриј ском и 

бан кар ском ели том. У та да шњем 
рас по ре ду по ли тич ких сна га за
у зи ма ли су по зи ци ју де сног цен
тра. Има ли су 98 по сла ни ка.

Пар ти ја про гре си ста (48 
по сла ни ка), као уме ре ни ли бе ра
ли за у зи ма ли су про стор по ли
тич ког цен тра с ци љем ства ра ња 
„је дин стве ног фрон та ли бе ра ли
зма“. За ла га ли су се за оства ре ње 
и про ши ре ње по ли тич ких пра ва 
и сло бо да, за на ста вља ње по ли
тич ких и еко ном ских ре фор ми и 
за ус по ста вља ње устав номо нар
хи стич ког уре ђе ња. Пред ста вља
ли су ди на мич ни део по слов них и 
ин те лек ту ал них кру го ва. 

На ле вом кри лу по ли тич ког 
жи во та Ру си је на ла зи ле су се 
број не ор га ни за ци је со ци ја ли-
стич ке опо зи ци је, ме ђу ко ји ма 
су нај зна чај ни ји би ли есе ри и со
ци јал де мо кра ти (бољ ше ви ци и 
мењ ше ви ци). Со ци ја ли сти су би
ли нај не по мир љи ви ји про тив ни
ци са мо др жав ног уре ђе ња. По раз 
пр ве ру ске ре во лу ци је, а на ро чи то 
по ли циј ске и по ли тич ке ре пре си
је ко ји ма су упра во ове ор га ни за
ци је би ле из ло же не, иза зва ли су 
ве ли ко на за до ва ње ових пар ти ја 
и ду бо ку кри зу у њи хо вим ре до
ви ма. Све то је ути ца ло да се ове 
пар ти је ба ве са ме со бом и да им 
осла би ути цај на дру штве нопо
ли тич ка зби ва ња у Ру си ји у пе ри
о ду из ме ђу две ре во лу ци је (1905
1917).

Есе ри – со ци ја ли сти ре во-
лу ци о на ри би ли су на ста вља чи 
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ру ског на род ња штва (нео на род
ња ци). Се бе су ви де ли као „бор
бе ну аван гар ду труд бе нич ких 
ма са“ ко ја би план ском ор га ни зо
ва ном бор бом оства ри ла “со ци
јал норе во лу ци о нар ни пре врат“. 
Спе ци фич ност њи хо вог со ци ја
ли стич ког про гра ма за сни ва ла 
се на одр жа ва њу и ја ча њу се о ске 
оп шти не, а так ти ка у ре во лу ци
о нар ном те ро ру као основ ном 
сред ству ре во лу ци о нар не ак ци је. 
Ка ко је и јед но и дру го у пе ри о ду 
19071917. би ло угро же но, пар ти ја 
се на ла зи ла у ста њу пер ма нент не 
идеј не, так тич ке и ор га ни за ци о не 
кри зе. Ве ро ва ли су у не из бе жност 
бли ске ре во лу ци је и сто га су бој
ко то ва ли све че ти ри ду ме, што их 
је уда љи ло од се ља ке ко је су сма
тра ли сво јом дру штве ном ба зом. 
У пар ти ји су по сто ја ла два кри
ла. Ле во кри ло фор ми ра ло је Са-
вез со ци ја ли ста ре во лу ци о на ра 
скра ће но  есе ри мак си ма ли сти. 
Они су од ба ци ли есе ров ски ми
ни мал ни про грам (ори јен та ци
ју на со ци јал ну ре во лу ци ју као 
пре ла зни об лик од бур жо а ске 
ка со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји) 
и опре де ли ли се за мак си мал ни 
про грам – ус по ста вља ње рад не 
ре пу бли ке. Због број них те ро ри
стич ких ака та и сна жне по ли циј
ске ре пре си је, њи хо ва је ак тив
ност у Ру си ји би ла пре ки ну та до 
1917. го ди не.

Де сно кри ло на род ња штва 
фор ми ра ло је (1906) по себ ну 
Рад ну на род но-со ци ја ли стич-
ку пар ти ју, зва ну ене си. За ла га

ли су се за са вез ре во лу ци о нар не 
(на род њач ке) ин те ли ген ци је са 
ли бе рал ним сна га ма ра ди осло
ба ђа ња од са мо др жа вља ле гал ним 
сред стви ма по ли тич ке бор бе ра
ди оства ри ва ња ко нач ног со ци
ја ли стич ког ци ља. Са бли ским 
по сла ни ци ма фор ми ра ли су по
сла нич ку гру пу тру до ви ка (10 
по сла ни ка). Њи хов ли дер Ке рен
ски имао је зна чај ну уло гу у пред
фе бру ар ским зби ва њи ма, као и у 
пе ри о ду из ме ђу Фе бру а ра и Ок
то бра. Ке рен ски је мар та 1917. 
при сту пио есе ри ма и та ко је од 
пред сед ни ка не ве ли ке по сла нич
ке гру пе тру до ви ка, по стао је дан 
од ли де ра све ути цај ни је пар ти је 
есе ра. 

Со ци јал де мо кра ти ја је пред
ста вља ла ле во кри ло оп ште де мо
крат ског по кре та, у јед ном де лу 
уме ре но  мењ ше ви ци, а у дру гом 
де лу ра ди кал но  бољ ше ви ци. Из
би ја ње ра та за те кло је ру ске со
ци јал де мо кра те ду бо ко по де ље не 
на раз ли чи те пар ти је, фрак ци је, 
стру је, и знат но осла бље не.

Мењ ше ви ци су, у усло ви ма 
по ли циј ских ре пре са ли ја на кон 
ре во лу ци је 19051907. би ли раз
би је ни, све де ни на ма ле гру пе 
не при ла го ђе не усло ви ма иле гал
ног де ло ва ња. Као ор га ни за ци ја 
они су прак тич но пре ста ли да 
по сто је. Њи хо ву де лат ност одр
жа вао је еми грант ски мењ ше вич
ки цен тар. За сту па ли су ра ни ју 
кон цеп ци ју при ла го ђе ну но вим 
усло ви ма, чи ја је су шти на у сле де
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ћем: пре ма ступ њу свог исто риј
ског раз во ја Ру си ја се на ла зи пред 
бур жо а скоде мо крат ском ре во
лу ци јом у ко јој бур жо а зи ја има 
во де ћу уло гу, а про ле та ри јат је 
њен са ве зник. На кон ре во лу ци је 
про ле та ри јат мо же са мо да ути че 
на по ли ти ку бур жо а ске вла де ра
ди оства ри ва ња соп стве них и оп
ште на ци о нал них ци ље ва. Уло га 
со ци јал де мо кра ти је ни је у ор га
ни зо ва њу ре во лу ци је, јер се она не 
мо же ор га ни зо ва ти, већ у ње ном 
под сти ца њу пу тем про па ган де, а 
при ње ном спон та ном из би ја њу 
у ис ти ца њу ње них во ђа. По што 
је ре во лу ци ја у ра ту не по жељ на и 
штет на, са мо др жа вље тре ба укло
ни ти ма сов ним при ти ском на 
власт и Ду му а не ре во лу ци јом. У 
Ду ми су има ли 9 по сла ни ка. 

Бољ ше ви ци су у зби ва њи
ма пре лом не 1917. го ди не има ли 
осо бе но ме сто и уло гу. Та из у зет
на уло га про и за шла је из њи хо ве 
кон цеп ци је ре во лу ци је. Пре ма 
бољ ше ви ци ма, иако је на днев ном 
ре ду ру ског дру штва бур жо а ско
де мо крат ска ре во лу ци ја, во де ћа 
сна га те ре во лу ци је не мо же би ти 
бур жо а зи ја, не го рад нич ка кла са 
ко ја, у са ве зу са се ља штвом, оства
ру је ту ре во лу ци ју и ус по ста вља 
„ре во лу ци о нар ну дик та ту ру про
ле та ри ја та и се ља штва“, ра ди ус по
ста вља ња де мо крат ске ре публке, 
екс про при ја ци је спа хиј ске зе мље 
и уво ђе ња осмо ча сов ног рад ног 
да на. То је прет по став ка да би 
бур жо а ска ре во лу ци ја убр зо пре

ра сла у со ци ја ли стич ку. Да би 
про ле та ри јат оства рио уло гу хе
ге мо на у ре во лу ци ји, по треб но је 
да га пред во ди ре во лу ци о нар на 
пар ти ја но вог ти па, ка ква је Бољ
ше вич ка пар ти ја. Од оста лих пар
ти ја раз ли ко ва ли су се и у ста ву 
пре ма свет ском ра ту – има ли су 
ра ди кал но ан ти рат но опре де ље
ње, по ве зу ју ћи за дат ке ре во лу ци
о нар ног пре о бра жа ја са бор бом 
про тив ра та, тј. за пре тва ра ње им
пе ри ја ли стич ког у гра ђан ски рат. 
По себ но су се раз ли ко ва ли пре ма 
ор га ни за ци ји пар ти је. Бољ ше ви
ци су се фор ми ра ли као пар ти ја 
ре во лу ци је ко ја је не са мо про па
ги ра ла ре во лу ци ју, не го је ка том 
ци љу ор га ни зо ва ла и усме ра ва ла 
ма се. Сто га је пар ти ја ор га ни зо ва
на као ди сци пли но ва на, цен тра
ли зо ва на ор га ни за ци ја про фе си
о нал них ре во лу ци о на ра. Свет ски 
рат и ре пре сив не ме ре по го ди ле 
су бољ ше ви ке те же не го дру ге 
опо зи ци о не пар ти је. Уз по ли циј
ске ре пре са ли је пре ма члан ству 
и ру ко во де ћим ка дро ви ма, ње них 
5 по сла ни ка осу ђе но је 1915. го
ди не на до жи вот но про гон ство у 
Си бир, та ко да бољ ше ви ци у пред
фе бру ар ским зби ва њи ма ни су 
има ли зна чај ни ју уло гу. Пар ти ја је 
на кон Фе бру а ра бр зо об на вља ла 
сво је ре до ве и ор га ни за ци ју, пре 
све га у ве ли ким ин ду стриј ским 
цен три ма, по себ но у Пе тро гра ду 
и Мо скви, где ће се и од ви ја ти од
лу чу ју ћи ре во лу ци о нар ни до га
ђа ји. То им је и омо гу ћи ло да бу ду 



ПРИКАЗИ

348

ини ци ја то ри и пред вод ни ци Ок
то бар ске ре во лу ци је.

Пре о ста ли део Др жав не ду ме 
чи ни ли су пред став ни ци на ци о
нал них гру па: По ља ци, Ли тван
ци, Бе ло ру си – 15 и му сли ман ске 
гру пе  6 по сла ни ка.

По ли тич ке пар ти је у Ру си ји 
ни су озбиљ ни је ути ца ле на дру
штве ни жи вот, ни ти су мо гле 
да вр ше ве ћи ути цај на др жав ну 
власт. Али ни др жав на власт ви
ше ни је мо гла да на сту па као над
пар тиј ска. Ка ко ни је има ла ве ћу 
по др шку у дру штву, власт је по ку
ша ва ла да је оства ри осла ња њем 
на од ре ђе не про вла ди не пар ти је. 
Ме ђу тим, ни оне ни су има ле ве
ли ку дру штве ну по др шку. Оне ко
је су је има ле ни су би ле спрем не 
да бу ду тран сми си ја вла сти. Та кве 
опо зи ци о не пар ти је би ле су из ло
же не ме ра ма ко је су оте жа ва ле и 
огра ни ча ва ле њи хо ву де лат ност, 
укљу чу ју ћи и ре пре сив не ме ре.

Тро го ди шњи рат све ви ше 
је ис цр пљи вао зе мљу и нај ши ре 
сло је ве ста нов ни штва. До 1917. у 
ар ми ју је по зва но око 15 ми ли о
на љу ди, од то га са се ла ско ро по
ло ви на (47,4%) рад но спо соб них 
му шка ра ца, из фа бри ка ви ше од 
че твр ти не рад ни ка (29%). Се ло је 
уз то по га ђа ла и ре кви зи ци ја ко
ња и сто ке за по тре бе ар ми је. На 
при вре ду се не га тив но од ра жа ва
ла оку па ци ја раз ви је них за па дих 
обла сти Цар ства. Зе мљу је за хва
ти ла ин фла ци ја, а у гра до во ви ма 
је до шло до кри зе снад бе ва ња ста
нов ни штва хра ном и дру гим жи

вот но ва жним по треп шти на ма. 
То ком тро го ди шњег ра та Ру си ја 
је из гу би ла два ми ли о на вој ни ка, 
исто то ли ко је би ло ра ње них и 
за ро бље них. И вој ни ке и ста нов
ни штво за хва тио је за мор од ра та. 
Тре ће го ди не ра та (1916) кри за се 
ши ри ла и про ду бљи ва ла. Еко ном
скосо ци јал на не за до вољ ства по
при ма ла су по ли тич ка обе леж ја 
са све из ра же ни јим ан ти ре жим
ским па ро ла ма и ци ље ви ма. Све 
уче ста ли ји и све отво ре ни ји су 
би ли зах те ви, чак и чла но ва цар
ске по ро ди це, за про ме ном уну
тра шње по ли ти ке. Је дан од ца ре
вих нај бо љих при ја те ља ве ли ки 
кнез А. Ми хај ло вич, пи сао је ца ру 
по чет ком фе бру а ра 1917: „При
бли жа ва се нај о па сни ји мо ме нат 
у исто ри ји Ру си је... Сви то осе
ћа ју: не ко ра зу мом, не ко ср цем, а 
не ко ду шом... До га ђа ји по ка зу ју 
да Тво ји са вет ни ци на ста вља ју да 
во де Ру си ју и Те бе у ствар ну про
паст...“ (II, 257). Та и мно га дру га 
упо зо ре ња ца ре вих ро ђа ка и ли
бе рал них мо нар хи ста ни су има ла 
успе ха. Још ма ње су има ли из гле
да на успех при ти сци и зах те ви 
ли бе рал не опо зи ци је, о ра ди кал
ној да не го во ри мо. На при мед бу 
бри тан ског ам ба са до ра (на кра ју 
1916) да тре ба да сру ши зид ко ји 
га де ли од на ро да, цар је од го во
рио: „Та ко зна чи ми сли те, да ја 
тре ба да стек нем по ве ре ње свог 
на ро да, или да он тре ба да стек не 
мо је по ве ре ње?“. (II, 266). Уз из ра
же ни фа та ли зам, та ква са мо др
жав на ло ги ка и на њој за сно ва на 
по ли ти ка во ди ла је и ди на сти ју 
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и дру штво у на сил ни, ре во лу ци
о нар ни рас плет на го ми ла них те
шко ћа и про тив реч но сти. Та квом 
раз ре ше њу до при но сио је и Пр ви 
свет ски рат ко ји је, за о штра ва ју
ћи број не по сто је ће су прот но сти 
им пе ри јал не Ру си је и иза зи ва ју
ћи но ва со ци јал на не за до вољ ства, 
био мо ћан ак це ле ра тор ру ске ре
во лу ци је 1917. го ди не. 

Те шко ће су ра сле, про бле ми 
су се умно жа ва ли, кри за се про ду
бљи ва ла, а дру штве на не за до вољ
ства ши ри ла. Ни у та квим усло ви
ма Цар ни је био спре ман да иза ђе 
у су срет ли бе рал ној опо зи ци ји 
за ства ра њем „вла де по ве ре ња“, а 
још ма ње за ства ра њем „од го вор
не вла де“, јер је то за ди ра ло у ње
го ве пре ро га ти ве и по ње го вом 
ми шље њу пот ко па ва те ме ље Цар
ства. „Ца ри ца и ја зна мо да је све у 
Бож јим ру ка ма. Не ка бу де ње го ва 
во ља“. Тим фа та ли змом од ба ци
вао је и нај до бро на мер ни је су ге
сти је и мол бе за про ме ном по ли
ти ке ко ју је во дио. Био је упо ран и 
не по пу стљив. Све до чан ство то га 
је, на при мер, и од би ја ње зах те ва 
вој них те о ре ти ча ра за из ра дом 
ру ске вој не док три не. За бра нив
ши да ље рас пра ве о то ме, на ре дио 
је: “Вој на док три на са сто ји се у 
то ме да се из вр ши све оно што ја 
на ре дим“, Не ра зу ме ва ње из ме ђу 
Ца ра и дру штва се про ду бљи ва ло. 
Дру штво је тра жи ло и оче ки ва ло 
ли бе ра ли за ци ју ре жи ма, по себ
но на кон крат ког „но вог кур са“ 
сре ди ном 1915, ко ји је де ли мич
но ишао у су срет та квим на да ма 
и оче ки ва њи ма. Цар је убр зо од у

стао од по ли ти ке ли бе ра ли за ци
је и ори јен ти сао се на по вра так 
„истин ском са мо др жа вљу“. Ни је 
Ру си ја жи ве ла “као на вул ка ну”, 
ка ко се то го во ри ло пре Пр вог 
свет ског ра та, већ на вул ка ну ду
бо ких со ци јал них, еко ном ских, 
иде о ло шких, по ли тич ких и си
стем ских про тив реч но сти, чи ја 
је еруп ци ја 1917. ра зо ри ла цар ску 
Ру си ју. То је за и ста би ла тем пи ра
на бом ба ста вље на у ср це Ру си је, 
ка ко је го во рио пе сник А. Блок. 

Број ни и без у спе шни по ку ша
ји да се са мо др жав ни ре жим при
во ли на ком про мис и ре фор ме и 
та ко спре чи ре во лу ци ја, оста ли 
су без ре зул та та. Про па ли су и по
ку ша ји да се „ре во лу ци јом“ од о зго 
по мо ћу др жав ног или вој ног пу ча, 
или двор ског пре вра та пред у пре
ди сти хиј на ре во лу ци ја од о здо. 
Све их је пред у хи три ла пра ва, на
род на, сти хиј на ре во лу ци ја. 

Фе бру ар ску ре во лу ци ју ка рак
те ри шу две зна чај не осо бе но сти: 
пр во, ре во лу ци ју су сви оче ки ва
ли, али их је она све из не на ди ла, и 
дру го, за раз ли ку од свих ве ли ких 
ре во лу ци ја Фе бру ар ска ни је има
ла свог во ђу. 

Ре во лу ци ја ни је из не на ди ла 
са мо оне ко ји су од ње стра хо ва ли 
и по ку ша ва ли да је спре че, не го и 
оне ко ји су је же ле ли и сво јом ак
тив но шћу на сто ја ли да је при пре
ме и оства ре. На не ко ли ко ме се ци 
пре Фе бру а ра Ле њин је из Же не ве 
пи сао да ње го ва ге не ра ци ја не ће 
до жи ве ти ре во лу ци ју. Су ха нов, 
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по зна ти хро ни чар ру ске ре во лу
ци је, пи сао је: “Ни јед на пар ти ја се 
ни је при пре ма ла за ве ли ки пре
врат. Сви су ма шта ли, пред о се ћа
ли, ̀ наслућивалѝ  “. На сам дан по
чет ка ре во лу ци је (23 фе бру ар по 
ста ром ка лен да ру) ни бољ ше ви ци 
у Пе тро гра ду ни су схва ти ли да је 
то по че так об ра чу на са цар ским 
ре жи мом. Про це њи ва ли су да још 
ни је на сту пи ло вре ме за бор бе не 
ак ци је и да је пар ти ја не до вољ
но оја ча ла. При пре ма ли су се „за 
ре во лу ци о нар не на сту пе“ у нео д
ре ђе ној бу дућ но сти. Ни вла да ни 
вла сти ни су пр вих да на уочи ли 
ствар ни ка рак тер „не ре да“, ка ко 
су на зи ва ли по бу ну рад ни ка. 

То су окол но сти и раз ло зи за
што Фе бру ар ска ре во лу ци ја ни је 
има ла во ђу ни уста нич ки штаб ко
ји би пре у зео власт по сле по бе де 
уста ни ка. Она је, пре ма ми шље њу 
аме рич ког исто ри ча ра В. Чем бер
ле на, би ла јед на од „нај спон та ни
јих и нај а но ним ни јих ре во лу ци ја 
за сва вре ме на“ (II, 16) Све ве ћи 
еко ном ски и ег зи стен ци о нал ни 
про бле ми и со ци јал не те шко ће 
ста нов ни ка Пе тро гра да (и це ле 
зе мље) при мо ра ли су рад ни ке да 
се у од бра ни угро же не ег зи стен
ци је сво јих по ро ди ца осло не на 
сво је сна ге и да пре ду зму енер
гич не ко ра ке за про ме ну не сно
сног ста ња. У та квим окол но сти
ма они су се окре ну ли соп стве
ним ис ку стви ма из ре во лу ци је 
1905. године: са мо ор га ни зо ва њу 
у фа бри ка ма, еко ном ским и по
ли тич ким штрај ко ви ма, улич ним 

де мон стра ци ја ма, ге не рал ном 
штрај ку и ства ра њу со вје та. Ак ти
ви сти со ци ја ли стич ких пар ти ја, 
не до вољ но број ни и идеј нопо ли
тич ки раз је ди ње ни (мењ ше ви ци, 
бољ ше ви ци, ме ђу ре јон ци и при
пад ни ци не ру ских со ци ја ли стич
ких гру па ци ја), де ло ва ли су у том 
спон та ном по кре ту и са ми спон
та но и не је дин стве но, до при но
се ћи по ли ти за ци ји рад ни ка, али 
и усме ра ва ју ћи их ка раз ли чи тим 
ци ље ви ма и ре ше њи ма.

Пр вих да на Фе бру ар ске ре во
лу ци је (27. фе бру а ра) по че ли су да 
се кон сти ту и шу два цен тра мо ћи: 
При вре ме ни ко ми тет Ду ме и Со
вјет рад нич ких и вој нич ких де пу
та та. Пр ви је оку пљао ли бе рал
не пар ти је ко је су до ми ни ра ле у 
Ду ми, а дру ги са мо ор га ни зо ва не 
рад нич ке, вој нич косе љач ке ма се 
и со ци ја ли стич ки усме ре не сна
ге „ре во лу ци о нар не де мо кра ти је“. 
Ре во лу ци ју су из ве ли рад ни ци и 
вој ни ци ко ји су ор га ни зо ва ли со
вје те без уче шћа пред став ни ка ли
бе рал них пар ти ја; на про тив, оне 
су свим сна га ма же ле ле да спре че 
ре во лу ци ју. Ка да то ни су ус пе ле, 
сво је ак ци је су усме ри ле ка то ме 
да је об у зда ју и пре у сме ре за сво је 
ци ље ве. Чи ње ни ца да ре во лу ци ја 
ни је има ла ни во ђу ни по ли тич
ковој ни цен тар, омо гу ћи ла им је 
да пре у зму ру ко вод ство по бед
нич ким на род ним по кре том. То 
је би ло мо гу ће јер су у Из вр шном 
ко ми те ту Пе тро град ског со вје та 
и у по је ди ним ње го вим ор га ни ма 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 1-2/2009, год. V vol. 5 стр. 325-354

351

мењ ше ви ци идеј но до ми ни ра-
ли и има ли су кључ не функ ци је. 
Пред сед ник и пот пред сед ник 
Пе тро град ског со вје та би ли су 
мењ ше ви ци; је дан од пот пред сед
ни ка био је есер Ке рен ски, чи је је 
име обе ле жи ло раз до бље из ме ђу 
Фе бру а ра и Ок то бра. То је по сле
ди ца чи ње ни це да су мењ ше ви ци 
као дум ска пар ти ја ле гал но де ло-
ва ли и има ли ве ћи ну у ле гал ним 
рад нич ким ор га ни за ци ја ма. На
су прот то ме, бољ ше ви ци и есе ри 
ин тер на ци о на ли сти (мак си ма ли
сти) ста вље ни су ван за ко на, про
га ња ни и хап ше ни. Њи хо ви ру ко
во ди о ци би ли су или у еми гра ци
ји, или у си бир ском про гон ству 
и за тво ри ма. “Али – ка ко ука зу је 
Жи ва нов – уз све то, тре ба ипак 
до да ти: `мек ше́  со ци ја ли стич ке 
гру па ци је мењ ше ви ка и есе ра од
не ле су пре ва гу над бољ ше ви ци ма 
и дру гим ра ди кал ним стру ја ма 
за то што је по ли тич ка ли ни ја ко ју 
су они ну ди ли у це ли ни – а у пи та
њу вла сти по себ но – би ла ре а ли
стич ни ја и при ме ре ни ја усло ви ма 
то га вре ме на не го она ко ју су ну
ди ли `радикали́ “ (II, 580). 

Ре во лу ци ју су оду ше вље но до
че ка ли и при хва ти ли сви: рад ни
ци, бур жо а зи ја, плем ство, за тим 
цр ква, ору жа не сна ге, го то во све 
по ли тич ке пар ти је; на рав но сва
ко на свој на чин и са гла сно сво јим 
ин те ре си ма и оче ки ва њи ма.

Ве ћи део сна га оку пље них у 
Пе тро град ском со вје ту ни је же
лео власт, али су на сто ја ли да ути

чу на ка рак тер вла сти и са став 
вла де, и да кон тро лом вла де ре
во лу ци ју до ве ду до кра ја. С дру ге 
стра не, При вре ме ни ко ми тет је 
схва тао да без спо ра зу ма с ре во
лу ци о нар ном де мо кра ти јом, без 
по др шке Со вје та ни је би ло мо гу
ће уста но ви ти би ло ка кав по ре
дак. Уз то, Со вјет је уз се бе имао 
вој не је ди ни це у Пе тро гра ду, и он 
је је ди ни ор ган ко ји је рас по ла гао 
ре ал ном си лом у пре сто ни ци. У 
та квим усло ви ма до шло је, на ини
ци ја ти ву При вре ме ног ко ми те та, 
до фор ми ра ња При вре ме не вла-
де. Из вр шни ко ми тет Пе тро град
ског со вје та са гла сио се да дум ски 
ли де ри фор ми ра ју бур жо а ску 
вла ду, без уче шћа пред став ни ка 
Со вје та. При вре ме ни ко ми тет 
са ста вио је 2. мар та При вре ме
ну вла ду од 12 чла но ва на че лу са 
кне зом Ла во вом. У вла ди су до ми
ни ра ли ка де ти (пет ми ни ста ра) и 
број ча но и идеј но по ли тич ки. 

Па дом цар ства сва власт је 
пре шла на При вре ме ну вла ду. 
Ши ре њем ре во лу ци је При вре ме
на вла да убр зо је по ста ла и нај ви
ши ор ган вла сти у це лој зе мљи. У 
прак си јед но вла шће При вре ме не 
вла де до ве де но је у пи та ње због 
по сто ја ња Пе тро град ског со вје
та. Со вјет је имао по др шку ма са, 
а у спо ра зу му о фор ми ра њу При
вре ме не вла де од ре дио је ње не 
ци ље ве, аза др жао је и не ке ре ал не 
по лу ге мо ћи. Та ко је основ ни ре
зул тат Фе бру ар ске ре во лу ци је би
ло дво вла шће. На свим ни во и ма 
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упо ре до су по сто ја ли ор га ни бур
жо а ске При вре ме не вла де и со вје
ти као ор га ни ре во лу ци о нар них 
ма са. Аутор је на ста ло ста ње нај
бо ље фор му ли сао, ре чи ма: “Но
ми нал но, сва власт при па да ла је 
бур жо а ској При вре ме ној вла ди и 
со ци јал ним сна га ма ко је је пред
ста вља ла. Ме ђу тим, При вре ме на 
влада... била је в́ласт без сна ге́ , а 
со вје ти с́на га без вла сти́ . Основ
но пи та ње ре во лу ци је – ко јој кла
си је при па ла власт – ни је би ло 
ко нач но ре ше но. За то је ста ње 
ус по ста вље но Фе бру ар ском ре
во лу ци јом по ста ло осно ва за но ва 
со ци јал на и по ли тич ка пре гру пи
са ва ња и за но ве бор бе“ (II, 593). 

Па ра докс је да су ге не ра ци је 
ру ских ре во лу ци о на ра, од де ка
бри ста, пре ко на род ња ка, до есе
ра и бољ ше ви ка, ко је су не са мо 
ма шта ле о ре во лу ци ји, већ сво јом 
ак тив но шћу и жр тва ма на сто ја
ле да је оства ре, би ли из не на ђе
ни и за те че ни ње ним из би ја њем. 
Фе бру ар ска ре во лу ци ја би ла је, у 
нај бо љем сми слу те ре чи, про из
вод/ре зул тат на род ног са мо ор га
ни зо ва ња и ства ра ла штва. Да ли 
је то ли ко же ље но а не пла ни ра но 
„че до“ на род ног са мо ства ра ла
штва, на ста ло у су да ру сти ца ја 
број них дру штве них, со ци ја них и 
жи вот них окол но сти и до га ђа ња 
пред ви ди вих а ипак нео че ки ва
них, би ло не спо соб но за жи вот ? 
Фе бру ар ска ре во лу ци ја ни је има
ла свој про грам! На род ни је умео 
да пи ше, а они ко ји су уме ли или 

ни су зна ли шта на род хо ће, или 
то ни су же ле ли да фор му ли шу. 
При вре ме на вла да обра ти ла се 
про гла сом „гра ђа ни ма Ру ске др
жа ве“ (6. мар та) у ко јем ни је би ло 
ни ре чи о со ци јал ноеко ном ском 
про гра му вла де, као што је тај су
штин ски део про гра ма сва ке ре
во лу ци је из о стао и из Де кла ра ци
је вла де од 3. мар та. Њих ни је би ло 
ни у ми ни мал ном ви ду, као по де
ла зе мље се ља ци ма, осмо ча сов ни 
рад ни дан и сл. Вла да се оба ве за ла 
да ће оси гу ра ти „гра ђан ску сло
бо ду и гра ђан ску јед на кост, ка ко 
би омо гу ћи ла свим гра ђа ни ма 
да сло бод но ис по ље сво је ду хов
не сна ге у ства ра лач ком ра ду за 
до бро бит до мо ви не“. То је би ла 
ве ли ка те ко ви на – по да ни ци су 
по ро гла ше ни гра ђа ни ма, али су 
из о ста ла со ци јал ноеко ном ска 
„стре мље ња на ро да“. Ре во лу ци
о на ри ни су уче ство ва ли у пи са
њу ни Де кла ра ци је ни Про гла са. 
Они су, раз је ди ње ни, тек сту па ли 
на по ли тич ку сце ну и ни су би ли 
са гла сни око ци ље ва ре во лу ци је. 
Фе бру ар ска ре во лу ци ја ни је би ла 
спо соб на/оспо со бље на за жи вот, 
тач ни је, ни је јој пру же на при ли ка 
да по ка же сво је мо гућ но сти. Жи
ве ла је све га се дам ме се ци.

Шта се до га ђа ло и на ко ји на
чин се раз ре ши ло ово ста ње  по
зна то је из исто ри је, али за сно ван 
и до ку мен то ван од го вор без иде
о ло шких обо је но сти и јед но стра
но сти до би ће мо у сле де ћој књи зи 
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про фе со ра Жи ва но ва о Ок то бар
ској ре во лу ци ји. 

Пред на ма је јед но из у зет но 
и не стан дард но де ло по све ће но 
со ци јал нопо ли тич кој исто ри ји 
јед ног пре лом ног мо мен та ру ске 
исто ри је, ко је је има ло зна чај не 
по сле ди це и за Ру си ју и за свет а 
чи ји је зна чај, сти ца јем раз ли чи
тих окол но сти, био по ти снут или 
чак кри во тво рен. 

Про фе сор Жи ва нов је све о
бу хват но и зна лач ки са вла дао и 
об ра дио обим ну и ра зно вр сну 
гра ђу (нео бја вље ни и не пу бли ко
ва ни ар хив ски ма те ри јал, днев ни
ке, ме мо а ре, све до чан ства и се ћа
ња уче сни ка, ра до ве исто ри ча ра 
раз ли чи тих исто риј ских шко ла, и 
по ли ти ча ра ра зних идеј них и по
ли тич ких опре де ље ња и др.) сло
жив ши све то у је дан им пре си ван 
и за о кру жен мо за ик, ко ји на мо
мен те под се ћа на уз бу дљив исто
риј ски ро ман. 

На шег ауто ра од ли ку је: ши
рок и не при стра сан при ступ из
во ри ма, до ку мен ти ма и ли те ра
ту ри; за вид на објек тив ност у пре
зен та ци ји по сто је ћих ми шље ња 
и ста во ва; све о бу хват ност у при
ка зи ва њу сло же них исто риј ских 
зби ва ња и дру штве них про це са 
са до бро ус по ста вље ним од но
сом из ме ђу глав них исто риј ских 
то ко ва, њи хо вих по ли тич ких и 
дру штве них су бје ка та и дру штве
ноеко ном ских усло ва и ста ња 
у ко ји ма се од ви ја ју исто риј ски 

про це си; ја сан и пре гле дан стил 
из ла га ња.

По бит ним ка рак те ри сти ка ма, 
од ко ри шће них из во ра и ли те ра
ту ре, пре ко при ме ње них ме то да, 
све о бу хват но сти при сту па, до 
соп стве ног са гле да ва ња и ту ма
че ња исто риј ских зби ва ња, књи га 
Пад Ру ског цар ства пред ста вља 
озби љан на уч ни до при нос, не са
мо на шој не го и ру ској и свет ској 
исто ри јо гра фиј. Жи ва нов се сво
јим прет ход ним де ли ма увр стио 
у нај бо ље по зна ва о це ру ске исто
ри је. Овом књи гом је на нај бо љи 
на чин по твр дио сте че ни углед и 
ауто ри тет.
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