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Ένας άλλος δρόμος

Αν κάποιος συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων επινοούσε τη 

γενεαλογία του Λένιν, θα φαινόταν σαν αποκύημα της φαντασίας. Η 

πρόθεση του συγγραφέα θα ήταν προφανής: να δώσει στον Βλαντί-

μιρ Ουλιάνοφ προγόνους από όλη τη ρωσική αυτοκρατορία και από 

όσο το δυνατό περισσότερες διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Ανάμε-

σα στους παππούδες και τους προπαππούδες του υπάρχουν ρώσοι 

δουλοπάροικοι από το Νίζνι Νόβγκοροντ, Εβραίοι από την Ουκρανία, 

λουθηρανοί Γερμανοί από τη Βαλτική, και πιθανόν Καλμούκοι (λαός 

μογγολικής καταγωγής) από τον κάτω Βόλγα.

Εξετάζοντας τις ζωές αυτών των αξιόλογων ανθρώπων, παρα-

τηρούμε ένα άλλο μοτίβο: σταδιοδρομίες χτισμένες στο ταλέντο, 

ατομική κοινωνική κινητικότητα, πρόοδος μέσα από την εκπαίδευ-

ση και τον επαγγελματισμό. Αυτή η πτυχή αναδεικνύεται πολύ καλά 

από τον Άλμπερτ Ρις Γουίλιαμς το 1919 στο πρώτο τεκμηριωμένο 

βιο γραφικό σημείωμα που γράφτηκε για τον Λένιν στην αγγλική 

γλώσσα:

Μερικοί τον περιγράφουν ως «γιο χωρικού», άλλοι ως «γιο αριστοκρά-
τη». Και τα δύο είναι σωστά.

Στην παλιά Ρωσία, αν κάποιος γινόταν αρχιπλοίαρχος στο ναυτι-
κό, ή συνταγματάρχης στον στρατό, ή σύμβουλος του κράτους στη 
δημόσια διοίκηση, αυτόματα αποκτούσε τίτλο ευγενείας. Ο πατέρας 
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του Λένιν καταγόταν από χωρικούς και ανήλθε στη θέση του συμβού-
λου του κράτους. Έτσι ο Λένιν χαρακτηρίζεται είτε ως «γιος χωρικού» 
είτε ως «γιος αριστοκράτη» ανάλογα με τη διάθεση του συγγραφέα.1

Ο παππούς του Λένιν από την πλευρά της μητέρας του, ο Αλε-

ξάντρ Μπλανκ, είχε ήδη αποκτήσει ως γιατρός τίτλο ευγενείας λόγω 

της εντυπωσιακής δράσης του. Ο πατέρας του Αλεξάντρ, ο Μόισε, 

προπάππους του Λένιν, είχε μεγαλώσει σε μια εβραϊκή κωμόπολη 

της Ουκρανίας, από την οποία κατάφερε να ξεφύγει μετά από παρα-

τεταμένες και σκληρές διαμάχες με τους ομοθρήσκους του. Έστειλε 

τους γιους του σε χριστιανικά σχολεία, και τελικά, μετά τον θάνατο 

της θρησκευόμενης γυναίκας του, βαφτίστηκε το 1835, παίρνοντας 

το όνομα Ντμίτρι. Οι προσπάθειές του για κοινωνική άνοδο δεν πέρα-

σαν απαρατήρητες από μερικούς υψηλόβαθμους γραφειοκράτες 

που ήταν νονοί των δύο γιων του. Και έτσι ο Αλεξάντρ Ντμίτριεβιτς, 

Η οικογένεια του Βλαντίμιρ Ουλιάνοφ

Νικολάι Βασίλιε-
βιτς Ουλιάνοφ

1768-1836

Άννα Αλεξέγεβνα 
Σμιρνόβα
1788-1871

Ιλιά Ουλιάνοφ
1831-1886

Άννα
1864-1935

Αλεξάντρ
1866-1887

Βλαντίμιρ
1870-1924

Όλγα
1871-1891

Ντμίτρι
1874-1943

Μαρία
1878-1937

Μαρία Μπλανκ
1835-1916

Αλεξάντρ Ντμίτριε-
βιτς (Ιζραΐλ Μοϊσέ-

βιτς) Μπλανκ
1799-1879

Άννα Ιβάνοβνα 
Γκρόσοπφ
1801-1840
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γιος του Εβραίου Μόισε-Ντμίτρι, μπόρεσε να ακούσει την Άννα Γκρό-

σοπφ να παίζει τη Σονάτα του σεληνόφωτος και να της κάνει πρόταση 

γάμου λίγο αργότερα. Η οικογένεια της Άννας ήταν αντιπροσωπευτι-

κή των Γερμανών της Βαλτικής, που από μακρού παρείχαν στην υπη-

ρεσία του τσάρου τον δυτικό επαγγελματισμό τους.

Κατά τη σοβιετική εποχή, η εβραϊκή καταγωγή του Λένιν ήταν 

κρατικό μυστικό. Η αδελφή του Λένιν Άννα ανακάλυψε αυτά τα γεγο-

νότα κάνοντας έρευνα στα αρχεία για την οικογένειά της στη δεκαε-

τία του 1920 (και όχι μέσω οικογενειακής παράδοσης). Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930 ζήτησε προσωπικά από τον Στάλιν να δημοσιο-

ποιήσει το γεγονός ως ένα μέσο καταπολέμησης του ευρέως διαδε-

δομένου αντισημιτισμού στη Σοβιετική Ένωση. Ο Στάλιν αρνήθηκε 

κατηγορηματικά, και τα γεγονότα έγιναν γνωστά μόνο από την περί-

οδο της γκλάσνοστ και μετά.

Σήμερα, τα εβραϊκά γονίδια του Λένιν δεν αποτελούν πια αίτιο 

σκανδάλου όπως στη σοβιετική εποχή. Πιο επιζήμια για την υπόλη-

ψη της οικογένειας ήταν ίσως μια αξιοσημείωτη επιστολή που έστει-

λε ο προπάππος του Μόισε-Ντμίτρι το 1846, όταν είχε περάσει ήδη τα 

ενενήντα, στον ίδιο τον τσάρο Νικόλαο Α’. Αυτή η επιστολή δείχνει τη 

σκοτεινή πλευρά όλης αυτής της προσπάθειας για πρόοδο: αντιπά-

θεια και περιφρόνηση για εκείνους που άφησε πίσω του. Ο προπάπ-

πος του Λένιν αποκήρυσσε τις προκαταλήψεις των Εβραίων και κα-

τηγορούσε τους ραβίνους για την οπισθοδρομικότητα του λαού. Σύ-

στηνε στον τσάρο να απαγορέψει στους Εβραίους να προσλαμβά-

νουν χριστιανούς για να κάνουν απαραίτητες εργασίες το Σάββατο, 

θεωρώντας ότι αυτός ήταν ένας ήπιος τρόπος για να τους εξαναγκά-

σουν να γίνουν χριστιανοί − κάτι σαν τον εξαναγκασμό που χρησιμο-

ποιείται για να πάρει το φάρμακό του ένας άρρωστος. «Τώρα ελπίζω 

ότι ο Αυτοκράτοράς μας θα ευαρεστηθεί να εγκρίνει την πρότασή 
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μου, ώστε εγώ, ένας γέρος ενενήντα ετών, με τον θάνατο και τον τά-

φο μπροστά στα μάτια μου, να ζήσω για να δω τους Εβραίους να απε-

λευθερώνονται από τις προκαταλήψεις και τις αυταπάτες τους».2

Η κοινωνική πρόοδος από την πλευρά του πατέρα του Λένιν ήταν 

εξίσου εντυπωσιακή. Ο παππούς του Νικολάι κατόρθωσε να απαλ-

λαγεί από την ιδιότητα του δουλοπάροικου κάπου γύρω στα 1800. Η 

γυναίκα του, η Άννα Σμιρνόβα, μπορεί να ήταν Καλμούκα που απε-

λευθερώθηκε από δουλοπάροικος και υιοθετήθηκε ως ενήλικη από 

τους Σμιρνόφ (αν και αυτό το μέρος της ιστορίας δεν είναι βέβαιο). Ο 

γιος τους ο Ιλιά πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο του Καζάν το 

1854, και λέγεται ότι ο μεγάλος μαθηματικός Νικολάι Λομπατσέφσκι 

τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Όμως ο Ιλιά 

Ουλιάνοφ έγινε δάσκαλος και κατόπιν σχολικός επιθεωρητής, και εν-

διαφερόταν ιδιαίτερα για την ίδρυση στα χωριά σχολείων, τα οποία 

θα εξάπλωναν τη δυνατότητα προόδου μέσω της εκπαίδευσης. Αν 

και ασυνήθιστο για την εποχή, αυτός και η γυναίκα του, η Μαρία Αλε-

ξάντροβνα, είχαν δεσμευτεί να υπάρχει πλήρης ισότητα μόρφωσης 

ανάμεσα στις τρεις κόρες τους (Άννα, Όλγα και Μαρία), και στους 

τρεις γιους τους (Αλεξάντρ, Βλαντίμιρ και Ντμίτρι).3

Έτσι οι Ουλιάνοφ απέκτησαν τίτλο ευγενείας, αλλά το κατόρθω-

σαν αυτό μέσα από τις αστικές αρετές: την επιμελή μόρφωση, τη 

σκληρή δουλειά, την εστιασμένη σταδιοδρομία, και την πίστη στη 

χρησιμότητα. Θα μπορούσε να δει κάποιος τούς Ουλιάνοφ ως μια 

ιστορία επιτυχίας, μια ρωσική εκδοχή του παροιμιώδους «Από την κα-

λύβα στο παλάτι». Όμως αυτή ακριβώς η αφοσίωσή τους στη μόρφω-

ση και στην κοινωνική πρόοδο ήταν που εξέθεσε την οικογένεια σε 

έναν τυπικό κίνδυνο της τσαρικής κοινωνίας. Το τσαρικό κράτος χρει-

αζόταν απεγνωσμένα αυτούς τους σοβαρούς, εσωστρεφείς, κοινωνι-

κά ανελισσόμενους επαγγελματίες, αλλά από την άλλη πλευρά τους 
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φοβόταν. Διατάρασσαν την τακτική παραδοσιακή οργάνωση της κοι-

νωνίας κατά αξιώματα και σοσλόβιε (νομικώς καθορισμένη κοινωνική 

θέση για τον αγρότη, τον έμπορο, τον αστό, τον ευγενή). Αυτοί μετέ-

φεραν τον ύπουλο ιό της ενοχλητικής σύγκρισης με τη Δυτική Ευρώ-

πη. Απαιτούσαν μια ελευθερία δράσης που το αυταρχικό σύστημα 

δεν μπορούσε να τους παραχωρήσει. Δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένοι 

και έμοιαζαν να μπορούν να γίνουν εξτρεμιστές οποιαδήποτε στιγμή. 

Έτσι η Ρωσία έφτιαχνε σχολεία για αυτούς, και έπειτα τους ταλαιπω-

ρούσε και τους εξόργιζε. Τους καλούσε να υπηρετήσουν την πατρίδα, 

και μετά τους φερόταν σαν να ήταν παραστρατημένα παιδιά.

Ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ γεννήθηκε το 1870 στην πόλη Σι-

Οι Ουλιάνοφ που βρίσκονται στη ζωή το 1920. Από αριστερά προς τα δεξιά, Βλαντίμιρ, 

Μαρία, Ντμίτρι, Ναντιέζντα Κρούπσκαγια (η σύζυγος του Λένιν), Γκεόργκι Λοζγκά-

τσεφ (υιοθετημένος γιος της Άννας), και Άννα.
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μπίρσκ του Βόλγα (τη σοβιετική εποχή το Σιμπίρσκ μετονομάστηκε 

σε Ουλιάνοφσκ, και έτσι παραμένει μέχρι και σήμερα). Για το μεγα-

λύτερο μέρος των παιδικών του χρόνων ήταν προστατευμένος από 

αυτές τις εντάσεις και αναπτύχθηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα που 

συνδύαζε μεγάλη εργατικότητα και ατομική έκφραση. Σε μία περί-

πτωση, ένας δάσκαλος δυσκολευόταν να συζητήσει με τη μητέρα 

του, επειδή ο Βλαντίμιρ έτρεχε σε όλο το σπίτι ουρλιάζοντας όσο πιο 

δυνατά μπορούσε σαν ερυθρόδερμος Ινδιάνος. «Τα παιδιά πρέπει να 

φωνάζουν» είπε η μητέρα του στον δάσκαλο.4 Όμως, όταν ο Βλαντί-

μιρ μπήκε στην εφηβική ηλικία, οι εντάσεις του εξωτερικού κόσμου 

άρχισαν να πλησιάζουν την οικογένειά του.

Το 1881 επιβεβαιώθηκαν οι υπονομευτικές δυνατότητες της εκπαί-

δευσης και της κοινωνικής κινητικότητας όταν μια χούφτα νεαροί δι-

ανοούμενοι δολοφόνησε τον τσάρο Αλέξανδρο Β’ τον Απελευθερωτή, 

που είχε χειραφετήσει τους δουλοπάροικους πριν από είκοσι χρόνια. 

Στο νέο καθεστώς του Αλέξανδρου Γ́ , η τρομοκρατημένη κυβέρνηση 

άρχισε να σφίγγει τα λουριά του εκπαιδευτικού συστήματος. Η νέα 

στάση εκφράστηκε πολύ καθαρά το 1887, όταν μια εγκύκλιος από τον 

υπουργό Δημόσιας Εκπαίδευσης τόνιζε πόσο επικίνδυνο είναι να προ-

σφέρεται εκπαίδευση στα «παιδιά αμαξάδων, υπηρετών, μαγείρων, 

καθαριστριών, μικρών μαγαζατόρων και ατόμων παρόμοιου τύπου». 

Η κυβέρνηση αισθανόταν τώρα πιο ασφαλής υποστηρίζοντας τα σκο-

ταδιστικά σχολεία των εκκλησιαστικών ενοριών αντί για τα σχολεία 

των χωριών στα οποία είχε αφιερώσει την καριέρα του ο Ιλιά Ουλιά-

νοφ. Αυτή η σταθερή αποσάθρωση του έργου της ζωής του οδήγησε 

στον θάνατο του Ιλιά το 1886, σε ηλικία 55 ετών.

Την επόμενη χρονιά, οι αντιφάσεις του ρωσικού εκσυγχρονισμού 

κατάφεραν στην οικογένεια Ουλιάνοφ ένα ακόμα πιο συντριπτικό 

χτύπημα.
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Από τα σκουλήκια στις βόμβες:
«Ένας άλλος δρόμος, Σάσα»

Κατά τη σοβιετική περίοδο, αν ένας εργάτης προσπαθούσε να βρει 

μια καλύτερη λύση σε κάποια δυσκολία, μπορεί να έλεγε την αισιό-

δοξη φράση: «Ε, λοιπόν, θα πάμε από άλλο δρόμο, Σάσα». Ο Σάσα 

αυτής της σχεδόν παροιμιακής φράσης είναι ο Αλεξάντρ Ουλιάνοφ, 

ο μεγαλύτερος αδελφός του Λένιν, που απαγχονίστηκε τον Μάιο του 

1887 εξαιτίας της συμμετοχής του σε μια συνωμοσία για τη δολοφο-

νία του τσάρου Αλέξανδρου Γ́  .

Ο Βλαντίμιρ Ουλιάνοφ το 1887, τη 

χρονιά της εκτέλεσης του αδελφού 

του Αλεξάντρ (Σάσα), με τη στολή 

του γυμνασίου του Σιμπίρσκ.
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Αφετηρία αυτής της φράσης αποτέλεσε ένα περιστατικό που 

αφηγήθηκε η μικρότερη αδελφή του Λένιν, η Μαρία, στην κηδεία 

του το 1924. Σύμφωνα με τη Μαρία, όταν ο δεκαεπτάχρονος Βλαντί-

μιρ πληροφορήθηκε το νέο της αποτυχημένης τρομοκρατικής προ-

σπάθειας του μεγαλύτερου αδελφού του, είπε με σφιγμένα δόντια: 

«Όχι, δεν θα πάμε από αυτόν τον δρόμο − δεν είναι αυτός ο δρόμος 

που πρέπει να πάρουμε». Οι ιστορικοί αντιμετωπίζουν αυτήν τη μαρ-

τυρία με τρομερό σκεπτικισμό, και δικαίως. Ένας από τους λόγους 

που δυσχεραίνει την αποδοχή της είναι ότι η Μαρία ήταν εννέα χρο-

νών τότε. Μέχρι εκείνο το σημείο ο Βλαντίμιρ ήταν συγκεντρωμένος 

στα μαθήματά του και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική, 

και πολύ περισσότερο δεν τον χαρακτήριζε μια αδιάλλακτη επανα-

στατική νοοτροπία. Όμως η μικρή αφήγηση της Μαρίας είναι πολύ 

χαρακτηριστική ως συνόψιση των επόμενων κρίσιμων επτά ετών της 

ζωής του Λένιν. Γιατί αυτό που έκανε στη διάρκεια αυτών των επτά 

ετών ήταν ακριβώς να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε ο 

αδελφός του και να προσπαθήσει να βρει έναν νέο δρόμο για να προ-

χωρήσει.

Μέχρι το 1886 ο αδελφός του Λένιν, ο Αλεξάντρ, ήταν ένας τυπι-

κός Ουλιάνοφ: ένας τρομερά προικισμένος φοιτητής με ένα λαμπρό 

μέλλον μπροστά του. Είχε ιδιαίτερο πάθος με τη μελέτη των σκωλή-

κων και ήδη κέρδιζε βραβεία για τις έρευνές του. Όμως, τους τελευ-

ταίους μήνες του 1886 ο Αλεξάντρ αφοσιώθηκε ψυχή τε και σώματι 

σε μια τρομοκρατική οργάνωση που σκόπευε να σκοτώσει τον τσά-

ρο. Εγκατέλειψε τα σκουλήκια του, πούλησε το χρυσό ρολόι που είχε 

πάρει ως δώρο για την έρευνά του, και χρησιμοποίησε τα χρήματα 

για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας αυτοσχέδιας βόμβας. 

Εγκαταστάθηκε στο κοντινό σπίτι ενός φίλου σε ένα προάστιο της Πε-

τρούπολης, και επιδόθηκε στην επικίνδυνη προσπάθεια της κατα-
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σκευής δυναμίτη από νιτρογλυκερίνη. Είχε γράψει επίσης ένα κείμε-

νο που ήλπιζε ότι θα γινόταν ένας «λεκτικός δυναμίτης»: το μανιφέ-

στο μιας ομάδας που αυτοαποκαλούνταν «Τρομοκρατική Φράξια» 

της Ναρόντναγια βόλια, της επαναστατικής οργάνωσης που είχε δολο-

φονήσει τον Αλέξανδρο Β́  το 1881. Η ονομασία της οργάνωσης μπο-

ρεί να μεταφραστεί ως «Λαϊκή θέληση» ή «Λαϊκή ελευθερία». Παρά 

το όνομα, η ομάδα του Αλεξάντρ Ουλιάνοφ δεν είχε καμία τυπική 

σύνδεση με τα υπολείμματα της αρχικής Ναρόντναγια βόλια.

Το βαθύτερο αίτιο της απόγνωσης του Αλεξάντρ και των συμφοι-

τητών του ήταν η ίδια φοβισμένη κρατική στάση που είχε συντελέσει 

στον θάνατο του Ιλιά Ουλιάνοφ πριν από έναν χρόνο. Η τσαρική κυ-

βέρνηση δεν μπορούσε να πάψει να μορφώνει φοιτητές, αλλά ούτε 

και να τους αντιμετωπίζει με τρομερή καχυποψία. Αυτές οι αντιφά-

σεις έγιναν έκδηλες σε μια φοιτητική διαδήλωση τον Νοέμβριο του 

1886 για να τιμηθεί η μνήμη του Νικολάι Ντομπρολιούμποφ, ενός ρι-

ζοσπάστη λογοτεχνικού κριτικού της δεκαετίας του 1860. Οι αρχές 

αρνήθηκαν να επιτρέψουν στο μεγάλο πλήθος των φοιτητών να ει-

σέλθει σύσσωμο στο νεκροταφείο για να κατατεθούν στεφάνια στον 

τάφο του ή να εκφωνηθούν ομιλίες (κάτι που, από την άποψη των 

αρχών, ήταν ακόμα πιο ανησυχητικό). Όταν 500 περίπου φοιτητές 

προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν συνέλευση σε μια πλατεία, 

προσήχθησαν στην αστυνομία και υποβλήθηκαν επί ώρες σε ανάκρι-

ση από τον ίδιο τον αρχηγό της αστυνομίας. Γύρω στους σαράντα συ-

νελήφθησαν και εξορίστηκαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους στην 

επαρχία. Έτσι φερόταν η κυβέρνηση στην υποτιθέμενη μελλοντική 

ελίτ της κοινωνίας.

Η ιδέα της δολοφονίας του νέου τσάρου και άλλων υψηλόβαθ-

μων αξιωματούχων δεν ήταν προϊόν μιας μικρής ομάδας εξτρεμι-

στών. Υπήρχε διάχυτη στην ατμόσφαιρα, και πολλές φοιτητικές ομά-
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δες, στην Πετρούπολη και αλλού συνέκλιναν στον τρόπο που αντα-

ποκρίθηκαν στην απογοητευτική αυτή κατάσταση. Η συνωμοσία του 

Σάσα Ουλιάνοφ και των φίλων του προχώρησε περισσότερο από όσο 

θα περίμενε κανείς. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένας από τους συνωμό-

τες περπατούσε στους συνωστισμένους δρόμους της Πετρούπολης 

με μια βόμβα στο χέρι, περιμένοντας το σήμα ότι πλησιάζει ο τσάρος 

(ο βοηθός του θα έφερνε ένα μαντίλι στη μύτη του). Ο τσάρος δεν 

εμφανίστηκε εκείνη τη μέρα, αλλά η αστυνομία συνέλαβε μερικούς 

από τους συνωμότες λόγω ύποπτης συμπεριφοράς την 1η Μαρτίου, 

και μόνο τότε έγινε αντιληπτό ότι κουβαλούσαν βόμβες. Επειδή ο πα-

τέρας του τσάρου είχε δολοφονηθεί την 1η Μαρτίου του 1881, η συ-

νωμοσία του 1887 έγινε γνωστή ως «η δεύτερη 1η Μαρτίου».

Γρήγορα συνελήφθησαν όλα τα μέλη της συνωμοσίας, και η οικο-

γένεια Ουλιάνοφ στο Σιμπίρσκ πληροφορήθηκε το τρομερό νέο ότι 

το καμάρι της οικογένειας ήταν ένας επίδοξος βασιλοκτόνος. Η μητέ-

ρα του Αλεξάντρ έσπευσε στην Πετρούπολη, της επέτρεψαν να επι-

σκεφθεί τον γιο της, και τον έπεισε να υποβάλει μια αδιάφορη και 

προβλέψιμα ανεπιτυχή αίτηση για επιείκεια. Στις 8 Μαΐου, αυτός και 

τέσσερις άλλοι απαγχονίστηκαν. Το αποτέλεσμα της απόπειρας δο-

λοφονίας δεν ήταν να τρομάξει η κυβέρνηση και να κάνει υποχωρή-

σεις, όπως ήλπιζαν οι συνωμότες, αλλά να αυξηθεί η καταπίεση των 

φοιτητών.5

Ποιο ήταν το σκεπτικό που έκανε αυτούς τους νέους να αποπειρα-

θούν να δολοφονήσουν τον τσάρο για να σώσουν τη Ρωσία, χάνοντας 

τη δική τους ζωή στην προσπάθεια αυτή; Στο μανιφέστο που έγραψε 

για την ομάδα του, ο Σάσα Ουλιάνοφ έδωσε την ακόλουθη εξήγηση:

Χωρίς ελευθερία του λόγου, είναι αδύνατο να υπάρξει προπαγάνδα 
που να είναι έστω και ελάχιστα αποτελεσματική, όπως δεν υπάρχει 
επίσης πραγματική δυνατότητα να βελτιωθεί η οικονομία του λαού 
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χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων του στη διακυβέρνηση της 
χώρας. Έτσι, για τους ρώσους σοσιαλιστές ο αγώνας για ελεύθερους 
θεσμούς είναι ένα απαραίτητο μέσο για την επίτευξη των τελικών 
τους στόχων. […] Επομένως ένα κόμμα που είναι ουσιαστικά σοσιαλι-
στικό μπορεί προσωρινά μόνο να αφιερώσει μέρος των δυνάμεών 
του στον πολιτικό αγώνα, στον βαθμό που βλέπει σε αυτόν τον αγώνα 
ένα απαραίτητο μέσο για να γίνει πιο σωστή και παραγωγική η δρα-
στηριότητα που αφιερώνεται στα τελικά οικονομικά ιδανικά του.6

Αυτό το απόσπασμα μάς λέει ότι ο στόχος του Ουλιάνοφ ήταν οι 

«ελεύθεροι θεσμοί», δηλαδή η αντικατάσταση του τσαρικού απολυ-

ταρχισμού με ένα συνταγματικό καθεστώς και με εγγυημένες πολιτι-

κές ελευθερίες. Όμως το απόσπασμα αποκαλύπτει επίσης μια ορι-

σμένη αμφιταλάντευση σε σχέση με έναν απλά «πολιτικό αγώνα». Ο 

Ουλιάνοφ εξηγεί με μάλλον απολογητικό τόνο γιατί ένας καλός σοσια-

Ο Αλεξάντρ Ουλιάνοφ 

στη φυλακή το 1887, 

ενώ περιμένει 

να τον εκτελέσουν
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λιστής, κάποιος που ο κύριος στόχος του είναι η οικονομική απελευθέ-

ρωση, πρέπει να διοχετεύσει «προσωρινά» την ενέργειά του σε στό-

χους που ασπάζονται οι μισητοί φιλελεύθεροι.

Ακόμα και αυτή η απρόθυμη αποδοχή του πολιτικού αγώνα ( δη-

λαδή «ο αγώνας για ελεύθερους θεσμούς») ήταν το αποτέλεσμα μιας 

εσωτερικής εξέλιξης του ρωσικού σοσιαλιστικού ριζοσπαστισμού 

που κερδήθηκε με πολλές μάχες. Στη δεκαετία του 1860 και του 1870, 

το πρώτο κύμα των ρώσων σοσιαλιστών επαναστατών έβλεπε ελάχι-

στα ελκυστικά στοιχεία στην πολιτική ελευθερία. Πράγματα όπως η 

ελευθερία του τύπου ήταν μια άσχετη πολυτέλεια για τη σε μεγάλο 

βαθμό αναλφάβητη αγροτική τάξη. Πραγματικά, η πολιτική ελευθε-

ρία ήταν ενεργά επιβλαβής, αφού το μόνο που έκανε ήταν να παγιώ-

νει την κυριαρχία της ανερχόμενης αστικής τάξης και να προκαλεί 

σύγχυση στις μάζες. Οι ρώσοι επαναστάτες υπενθύμιζαν τα πειστικά 

έργα του πολυμαθή γερμανού σοσιαλιστή Καρλ Μαρξ, που έδειχναν 

πόσο καταστροφικός μπορεί να είναι ο καπιταλισμός. Γιατί να κάνουν 

λοιπόν κάτι που θα επιτάχυνε τον θρίαμβο αυτού του καταστροφικού 

συστήματος;

Έτσι ακολουθούσε το συμπέρασμα ότι η επερχόμενη ρωσική επα-

νάσταση δεν μπορούσε να αποσκοπεί στη θέσπιση φιλελεύθερων 

ελέγχων και εγγυήσεων, δίνοντας έτσι εξουσία σε μια ενοχλητική 

νέα ελίτ. Όπως είχε εξηγήσει ο διακεκριμένος ρώσος επαναστάτης 

Πιοτρ Λαβρόφ, μια αληθινά κοινωνική επανάσταση θα «ανέτρεπε 

αμέσως τα οικονομικά θεμέλια της παρούσας κοινωνικής τάξης».7 

Ίσως οι κοινωνικές παραδόσεις της αγροτικής τάξης τής έδιναν σοσια-

λιστικά ένστικτα τα οποία θα διασφάλιζαν μια άμεση μετάβαση στον 

σοσιαλισμό, όπως υποστήριζε ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Ή, σε αντίθετη 

περίπτωση, ίσως μια αποφασισμένη μειοψηφία θα μπορούσε να πά-

ρει την εξουσία και να χρησιμοποιήσει ένα μη δημοκρατικό πολίτευ-
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μα για να διαπλάσει την αγροτική τάξη − η «γιακωβίνικη» λύση του 

Πιοτρ Τκατσόφ.

Όμως αυτά τα όνειρα μιας άμεσης σοσιαλιστικής επανάστασης 

γκρεμίστηκαν από το πρόβλημα που επισήμαινε ο Σάσα Ουλιάνοφ 

στο μανιφέστο του: «Χωρίς ελευθερία του λόγου είναι αδύνατο να 

υπάρξει προπαγάνδα που να είναι έστω και ελάχιστα αποτελεσματι-

κή». Στα τέλη της δεκαετίας του 1870 οι απογοητευτικές αποτυχίες 

μιας επαφής με τον ναρόντ είχαν πείσει πολλούς από τους επαναστά-

τες ότι το δυσάρεστο έργο μιας πολιτικής απλώς επανάστασης ήταν 

επίσης μέρος της αποστολής τους. Κατά παράδοξο τρόπο ίσως, ο νέ-

ος ενδιάμεσος στόχος της πολιτικής ελευθερίας ήταν ο λόγος που οι 

επαναστάτες στράφηκαν στην τρομοκρατία ως μέθοδο. Αφού το έλ-

λειμμα πολιτικής ελευθερίας σήμαινε ότι δεν ήταν ακόμη δυνατό ένα 

μαζικό κίνημα, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουν ήταν να αναλά-

βει «μια χούφτα τολμηρών ανθρώπων» (η αυτοπεριγραφή των τρο-

μοκρατών) να εξαναγκάσει την απολυταρχική κυβέρνηση να προβεί 

στις απαραίτητες υποχωρήσεις. Αυτή η νέα στρατηγική ενόχλησε 

πολλούς επαναστάτες (ανάμεσά τους και τον μελλοντικό μαρξιστή 

ηγέτη Γκεόργκι Πλεχάνοφ), όχι τόσο επειδή δεχόταν την τρομοκρα-

τία ως μέθοδο, αλλά επειδή δεχόταν την πολιτική ελευθερία έστω 

και ως ενδιάμεσο στόχο.

Το 1881 αυτή η νέα στρατηγική οδήγησε στην πρώτη «1η Μαρτί-

ου»: στη δολοφονία του Αλέξανδρου Β΄ από τη Ναρόντναγια βόλια. 

Όμως ακόμα και αυτό το δεύτερο κύμα ρωσικού σοσιαλιστικού ριζο-

σπαστισμού παρέμενε προσκολλημένο στην ελπίδα να χρησιμοποιή-

σει την πολιτική επανάσταση ως εφαλτήριο για άμεσο σοσιαλισμό. 

Δεν μπορούσαν ακόμη να αποδεχθούν τη μακροπρόθεσμη ύπαρξη 

των οικονομικών και πολιτικών θεσμών της αστικής τάξης. Το αποτέ-

λεσμα ήταν ότι δεν είχαν καμία εύλογη στρατηγική για τη χρήση της 
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πολιτικής ελευθερίας (αφού αυτή θα είχε επιτευχθεί), για να επιτύ-

χουν τον σκοπό της σοσιαλιστικής επανάστασης.

Πολλοί σοσιαλιστές στη Δυτική Ευρώπη συμμερίζονταν την κα-

χυποψία και την περιφρόνηση που έδειχναν οι ρώσοι σύντροφοί τους 

για τις «μπουρζουάδικες» πολιτικές ελευθερίες. Όμως, ένα σημαντι-

κό παρακλάδι του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού είχε ως μακροπρόθε-

σμη στρατηγική τη χρήση της πολιτικής ελευθερίας για την επίτευξη 

της σοσιαλιστικής επανάστασης. Αυτή ήταν η σοσιαλδημοκρατία, 

ένα κίνημα που έδειχνε να συνδυάζει μια μαζική βάση με τον γνήσιο 

επαναστατικό ζήλο (και επομένως οι νοηματικές αποχρώσεις της 

«σοσιαλδημοκρατίας» αυτήν την περίοδο ήταν σχεδόν αντίθετες από 

τις σημερινές). Η σοσιαλδημοκρατική στρατηγική ήταν εμπνευσμέ-

νη από τη διδασκαλία του Μαρξ ότι η εργατική τάξη στο σύνολό της 

έχει την παγκόσμια ιστορική αποστολή να αποκτήσει πολιτική δύνα-

μη για να εφαρμόσει τον σοσιαλισμό. Αν η κυριαρχία της εργατικής 

τάξης ήταν ο μόνος τρόπος για να φθάσουμε στον σοσιαλισμό, τότε 

(όπως το έθεσε ο Μαρξ, γράφοντας στα αγγλικά) η δουλειά των σοσια-

λιστών ήταν να φροντίσουν ώστε οι εργάτες «να είναι ενωμένοι μέσα 

από την οργάνωση και να καθοδηγούνται από τη γνώση» − δηλαδή, 

να βοηθήσουν τους εργάτες να οργανωθούν και να τους εμποτίσουν 

με τη σοσιαλιστική ιδεολογία.8

Αυτό το εγχείρημα θα μπορούσε να είναι επιτυχές μόνο αν είχε 

αναληφθεί τουλάχιστον σε εθνική κλίμακα. Οι επιπτώσεις της προ-

σέγγισης του Μαρξ περιγράφηκαν από έναν οξυδερκή μη σοσιαλι-

στή άγγλο μελετητή, τον Τζον Ρέι, το 1884, έναν χρόνο μετά τον θάνα-

το του Μαρξ:

Οι σοσιαλιστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα άφθονα μέσα της 
λαϊκής αγκιτάτσιας και της συνεννόησης που επιτρέπει η σύγχρονη 
κοινωνία. Όχι πλέον μυστικές οργανώσεις σε τρύπες και γωνίες, όχι 
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πια μικρές εξεγέρσεις και ασήμαντες συνωμοσίες, αλλά μια μεγάλη 
ευρεία οργάνωση που θα λειτουργεί στο φως της μέρας και θα εργά-
ζεται ακατάπαυστα με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, για να ξε-
σηκώσει τις μάζες όλων των ευρωπαϊκών χωρών σε μια κοινή διεθνή 
επανάσταση.9

Αυτή η στρατηγική προέκυπτε από το σύνολο των αντιλήψεων 

του Μαρξ, αλλά απέκτησε θεσμική ενσάρκωση μόνο μέσα από τις 

αποφασιστικές προσπάθειες δύο ή και περισσότερων γενιών ακτιβι-

στών, αρχίζοντας με τον Φέρντιναντ Λασάλ στη δεκαετία του 1860 

και συνεχίζοντας με γερμανούς πολιτικούς ηγέτες όπως ο Βίλχελμ 

Λίμπκνεχτ και ο Άουγκουστ Μπέμπελ, και αμέτρητους και ανώνυ-

μους αγκιτάτορες και προπαγανδιστές. Με αυτόν τον τρόπο χτίστηκε 

το ισχυρό Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands ή SPD), μια πηγή έμπνευσης για τους σοσιαλιστές 

όλου του κόσμου.

Ο Αλεξάντρ Ουλιάνοφ αντιπροσώπευε ένα τρίτο στάδιο στην 

εσωτερική εξέλιξη του ρωσικού σοσιαλιστικού ριζοσπαστισμού, στο 

οποίο το σκεπτικό ήταν ότι έπρεπε να ανατραπεί ο τσάρος για να γίνει 

δυνατή η υιοθέτηση της σοσιαλδημοκρατικής στρατηγικής «μιας με-

γάλης ευρείας οργάνωσης που λειτουργεί στο φως της μέρας, και 

εργάζεται ακατάπαυστα με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο». 

Παρ’ όλα αυτά, ο Αλεξάντρ θεωρούσε προφανές ότι η σοσιαλδημο-

κρατική στρατηγική μπορούσε να υιοθετηθεί μόνο στο μέλλον, αφού 

θα έχει κερδηθεί η πολιτική ελευθερία. Προς το παρόν, η τρομοκρα-

τία φαινόταν να είναι ακόμη η μοναδική δυνατή μέθοδος για να επι-

τευχθεί πολιτική ελευθερία ελλείψει πολιτικής ελευθερίας. Η χρήση 

της τρομοκρατίας, υποστήριζε ο Ουλιάνοφ, είχε επιβληθεί από τις 

συνθήκες σε «μια ιντελιγκέντσια που έχει στερηθεί κάθε δυνατότητα 

ειρηνικής πολιτιστικής επιρροής στην κοινωνική ζωή». Υπό τις τρέ-
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χουσες καταπιεστικές συνθήκες, οι εργάτες δεν μπορούσαν να κά-

νουν τίποτα παραπάνω από το να υποστηρίξουν μια προκαταρκτική 

πολιτική επανάσταση υπό την ηγεσία της ιντελιγκέντσιας που θα 

χρησιμοποιούσε ως όπλο της την τρομοκρατία.

Αυτό το σκεπτικό έκανε τον Αλεξάντρ να θυσιάσει μάταια τη ζωή 

του, χωρίς να πετύχει τίποτα πέρα από τη σκλήρυνση της κυβερνητι-

κής καταπίεσης. Ο ρωσικός σοσιαλιστικός ριζοσπαστισμός είχε φτά-

σει σε αδιέξοδο. Η σοσιαλδημοκρατική στρατηγική της επιμόρφω-

σης των εργατών με μαζικές εκστρατείες θεωρήθηκε ο μοναδικός 

ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη του σοσιαλισμού, αλλά αυτή 

δεν μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς πολιτική ελευθερία − και έμοιαζε 

να μην υπάρχει τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η απαραίτητη πολιτική 

ελευθερία. Η ίδια σοσιαλδημοκρατική στρατηγική δεν μπορούσε να 

εφαρμοστεί στις συνθήκες της τσαρικής απολυταρχίας, ενώ η τρο-

μοκρατία δοκιμάστηκε και αποδείχτηκε αναποτελεσματική. Αυτό 

ήταν το στρατηγικό δίλημμα που αντιμετώπιζε ο ρωσικός σοσιαλι-

στικός ριζοσπαστισμός, και που το βίωσε και ο Βλαντίμιρ Ουλιάνοφ 

με τον πιο συγκλονιστικό προσωπικό τρόπο.

Οι αναζητήσεις του Βλαντίμιρ στα χρόνια που ακολούθησαν την 

εκτέλεση του αδελφού του τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μια 

υποτυπώδης μορφή της σοσιαλδημοκρατικής στρατηγικής με μόνο 

τα βασικά της στοιχεία μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και υπό τις συνθή-

κες του τσαρισμού ως ένας τρόπος για να επιτευχθεί η πολιτική ελευθε-

ρία που είναι απαραίτητη για μια πλήρη εφαρμογή της ίδιας στρατη-

γικής. Όμως, όπως θα δούμε, ο «άλλος δρόμος» του Βλαντίμιρ για 

την επίτευξη του στόχου του αδελφού του βασιζόταν σε ένα ηρωικό 

σενάριο γεμάτο αισιόδοξες παραδοχές για την εμπνέουσα δύναμη 

της ταξικής ηγεσίας.

Ο Λένιν δεν κατονόμασε ποτέ τον αδελφό του δημόσια. Εντού-
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τοις, μιλούσε συχνά για τη σοσιαλιστική επαναστατική παράδοση 

συνολικά, και παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο που εκπληρώ-

νει τους μακροχρόνιους στόχους της. Το 1920, μιλώντας σε νεόκο-

πους κομμουνιστές από όλο τον κόσμο, δήλωσε ότι η ρωσική επανα-

στατική παράδοση είχε φτάσει ως τον μαρξισμό «περνώντας από 

πολλά δεινά».10 Εννοούσε την εξέλιξη που μόλις περιέγραψα, στην 

οποία οι απογοητεύσεις και η θυσία ανθρώπων όπως ο Αλεξάντρ Ου-

λιάνοφ οδήγησαν τελικά στην άνοδο της ρωσικής σοσιαλδημοκρατί-

ας. Η συναισθηματική επένδυση του Λένιν σε αυτό το ηρωικό σενά-

ριο οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ελπίδα του ότι θα μπορέσει να 

νοηματοδοτήσει αυτές τις θυσίες.






