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„Mes visą žemę susprogdinsim…“.
Rusijos revoliucijos laikų plakatas,
vaizduojantis po sprogimo skriejančius
į Visatą Laikinosios vyriausybės narius…

„Mirtis buržuazijai ir jos
padlaižiams. Tegyvuoja
raudonasis teroras!
Petrogrado Gubsovdepas
(Petrogrado gubernijos
deputatų taryba).
Petrogradas, 1918 m.“
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Lenino politika buvo paprasta kaip ir viskas,
kas genialu. Ji buvo pagrįsta, – apie tai Iljičius ne
pavargdamas kartojo begalinėse kalbose, straips
niuose, tezėse ir užrašuose, – K. Markso „Komu
nistų partijos manifeste“ paskelbta socializmo
idėja, kurios esmė – „darbininkai neturi tėvy
nės“, todėl socialistai niekada ir jokiomis ap
linkybėmis neturi ginti valstybės interesų. Toks
požiūris bematant davė nuostabių rezultatų. Da
bar, numetę absurdiškų ideologinių teorijų ir už
keikimų kiautą, žvelgdami į įvykius iš septynias
dešimt penkerių metų nuotolio, galbūt pirmą
kartą pamėginsime paprastai ir suprantamai pa
aiškinti, kas įvyko Rusijoje 1917 metų spalį. Ir tuo
met kur kas geriau suprasime tai, kas įvyko po
trijų ketvirčių amžiaus – 1991-ųjų rugpjūtį…
O tuomet įvyko štai kas. Pasinaudojusi de
mokratiniu chaosu, kilusiu nuvertus monarchiją,
valdžią šalyje užgrobė tarptautinė teroristinė or
ganizacija, kurią savo pačios išsigelbėjimo inte
resais finansavo Vokietija. To žmonijos istorijoje
dar nėra buvę. Ir kad tai pavyko, pasauliui buvo

Leninas kalba Maskvoje
Raudonojoje aikštėje. 1918 m.

visiškai netikėta, beje, ne mažiau nei patiems da
lyviams – saujelei įvairaus plauko avantiūristų, su
sitelkusių apie pusprotį lyderį. Mažiausiai savo
sėkme tikėjo būtent jie, todėl ir elgėsi atitinkamai.
Apsirūpinę užsienio pasais, pasirengę bet kurią
akimirką išvykti iš Rusijos taip pat netikėtai, kaip
ir pasirodė, bolševikai pradėjo vogti šalies nacio
nalinius turtus, slėpti juos tamsiuose kampuose
ir siųsti užsienin.
Iš pradžių tai buvo daroma skubotai ir ne
mokšiškai. Niekas nežinojo, ar pavyks ir rytoj
plėšikauti, todėl viską, ką tik buvo įmanoma, rei
kėjo paimti šiandien. Tuo pačiu metu reikėjo at
sikratyti kriminalinių elementų konkurencijos,
nes jie nenorėjo dalytis grobio su naująja valdžia,
kurios šūkis „Plėšk, kas priplėšta!“ – tuoj rado
atgarsį tarp daugiamilijonių Rusijos padugnių.
Tačiau šis šūkis kvietė plėšikauti anaiptol ne juos.
Tuo tie vargšai greitai galėjo įsitikinti, nes buvo
negailestingai šaudomi vietoje be teismo ir tar
dymo. Naujoji valdžia, būdama geriau organi
zuota ir ginkluota gauja, visiškai nenorėjo gaišti
brangaus laiko, kad kažkaip teisiškai pagrįstų sa
vo veiksmus. Tačiau ideologiškai pagrįsti buvo
būtina, ir tai, kas kilo beprotiškai genialioje li
guistoje vado galvoje, nežabotu utopiškumu pa
šiurpino net jo artimiausius bendrininkus.

Visas vertybes, carizmo ir išnaudotojų už
grobtas iš liaudies, bolševikai atima siekdami
vieno tikslo – vėliau padalyti jas po lygiai visiems
darbo žmonėms, nuo šiolei laisviems nuo bet ko
kių išnaudojimo formų. „Dieve mano! – šūkavo
baugščiai naivus Bucharinas, – nejau tuo galima
patikėti?“ „Patikės, psia krew!“– ramino jį Dzer
žinskis, ir jo akys blizgėjo kaip briliantai, konfis
kuoti „proletariato diktatūrai“.
Išties patikėjo! Galbūt todėl, kad tikėjimas
pasakomis, kuriose gerasis Ivanas kvailelis, tapęs
caru, išdalija visą savo ir myriop nuteistų bojari
nų iždą visiems žmonėms po lygiai, ta proga su
rengdamas trijų dienų puotą, buvo pernelyg įsi
šaknijęs geros, naivios ir amžinai apgaudinėja
mos liaudies širdyje. O tuos, kurie ta iš piršto
laužta pasaka nepatikėjo, šaudė, skandino baržo
se, degino cerkvėse, nuodijo dujomis rūsiuose be
teismo ir tardymo. „Būkite pavyzdingai negailes
tingi! – mokė Iljičius. – Šaudyti, nieko neklausi
nėjant ir idiotiškai negaištant!“
Masinės žudynės, kurių pirmą kartą pasauly
je novatoriškai griebėsi bolševikai prieš savo
liaudį, žinoma, leido išgamų gaujai išlaikyti val
džią, ir tai apstulbino visą pasaulį, kuris lengva
būdiškai pranašavo neišvengiamą ir greitą kruvi
nojo režimo žlugimą.
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Išvežti skirta produkcija trejus metus kaupėsi
sandėliuose, ir dabar ją užgrobė vokiečiai bei
bolševikai. „Dar niekada nuo to laiko, kai buvo
išrastas kompasas, – prisiminė Čerčilis, – vieno
kovinio laivo veiksmai nebuvo sukėlę tokių milži
niškų ir baisių padarinių kaip vokiečių kreiserio
„Gebenas“ veiksmai 1914 metų rugpjūtį – spalį“.
Šaunusis „Gebenas“ visus karo metus, neturėda
mas doko ir net prieplaukos, palaikė įtampą Ru
sijos Juodosios jūros laivyne ir, tarsi demons
truodamas savo triumfą, 1918 m. vasarą atplau
kė į vokiečių užgrobtą Sevastopolį. Ten buvo
atliktas pirmasis per visą karą remontas, nes vo
kiečiams buvo perduoti visi bazės įrenginiai –
sveiki ir nesugadinti. Kas tai būtų galėjęs įsivaiz
duoti nors ir 1917 metais?!
Iš bolševikų užgrobtos teritorijos į Vokietiją
tokiu pačiu srautu riedėjo ešelonai. Prie Petro
grado uosto prieplaukų švartavosi vokiečių pre
kybos laivai, paslaptingi švedų ir norvegų garlai
viai, kažkokie neaiškūs transportai su privačių
savininkų vėliavomis iš Danijos, JAV ir Argenti
nos, „netikri“ ligoninių laivai su Šveicarijos Rau
donojo Kryžiaus vėliavomis. Uosto rajonas buvo
aklinai apsuptas ypatingos paskirties dalinio. Už
nesveiką smalsumą grėsė sušaudymas vietoje.

Geležinkelio mazgas Melitopolyje. Ukraina. 1918 m.
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Šiaurės jūroje į savo bazes suvarytas ir ten tū
nantis anglų įbaugintas vokiečių laivynas viešpa
tavo Baltijos jūroje, rūpindamasis vežimais, nors
minų nusėta jūra (abi šalys karo metais Baltijos
jūroje išmetė daugiau kaip 120 tūkstančių minų)
buvo labai pavojinga ir tik itin svarios priežastys
galėjo priversti laivų savininkus siųsti savo trans
portus į leisgyvį Petrogrado uostą.
Už tai nuolat veikė geležinkeliai, sujungę „So
vietų ir proletariato diktatūros“ respubliką su
Vokietija per vokiečių kariuomenės užgrobtas
Lenkijos, Baltarusijos ir Pabaltijo teritorijas. Vei
kė ir šiaurinė geležinkelio šaka iki Helsingforso
ir toliau į Skandinavijos šalis. Kad užtikrintų ne
pertraukiamą geležinkelių veikimą, vokiečiai bu
vo priversti bolševikams atsiųsti 50 tūkstančių
tonų anglių.
1918 metų balandžio 18-osios vakare Oršos
„pasienio“ stotyje susitiko du traukiniai: vienas
riedėjo į Maskvą su Vokietijos pasiuntinybės
personalu, kuriam vadovavo grafas Mirbachas,
kitas vežė į Berlyną „darbininkų ir valstiečių vy
riausybės pasiuntinybės“ darbuotojus. „Pasiunti
nybės“ sudėtis buvo labai neįprasta. Jai vadovavo
A. Jofė – švelniai tariant, labai įdomi asmenybė.
Gimęs 1883 metais, jis 1900-ųjų pradžioje pateko

garsiojo Parvuso hipnozės įtakon ir, išėjęs di
džiojo mokytojo mokyklą, puikiai suprato labai
paprastą tiesą, kad prieš pradedant pasaulinę re
voliuciją reikia turėti pakankamai pinigų. Kartu
su Trockiu, Urickiu, Volodarskiu ir Ganeckiu Jo
fė atstovavo Parvuso „gvardijai“ prie Lenino, iki
1917 metų spalio palaikydamas tiesioginį ryšį su
vokiečiais, o vėliau faktiškai vadovaudamas „so
vietinei“ delegacijai taikiose derybose Brest Li
tovske. Ir, suprantama, būtent jis buvo pasiųstas į
Berlyną, kur, be visa kita, jo laukė susitikimas su
mylimu mokytoju Parvusu.
Kartu su juo tarp „nuolatinės atstovybės“ dar
buotojų važiavo J. Ganeckis – Lenino dešinioji
ranka tais metais, kai „vadas“ skurdo Krokuvoje,
kur jį, kaip žinoma, pirmosiomis karo dienomis
buvo suėmę kaip rusų šnipą. Būtent Ganeckis,
atvykęs į Berlyną, sukėlė ant kojų „socialdemokra
tus“ Vokietijos sostinėje ir Vienoje, pasiekęs, kad
Leninas ne tik būtų išlaisvintas, bet ir permestas
į Ciūrichą skubiu traukiniu. 1915 m. Ganeckį
Parvusas iškvietė į Stokholmą, iš kur buvo koor
dinuojama visa Vokietijos žvalgybos ardomoji
veikla prieš Rusiją. 1917 m. kovą Leninui susita
rus su Parvusu, Ganeckis laikinai liko Stokholme
vadinamajame „CK užsienio biure“, kurio užduo
tis buvo nuolat siuntinėti pinigus iš Vokietijos į
Rusiją bolševikams. Parvuso padedamas Ganec
kis užmezgė daug ryšių su užsienio bankais. Po
spalio perversmo jis buvo paskirtas vyriausiuoju
bankų komisaru ir finansų liaudies komisariato
kolegijos nariu, t. y. drauge su kitais nurodinėjo
įstaigoms, kurios vadovavo plėšimams ir priim
davo prisiplėštas gėrybes, vesdamas jų apskaitą
kontroliuojamoje teritorijoje („Socializmas – tai
apskaita“).
Trečiasis nuolatinėje atstovybėje buvo garsu
sis Krasinas, kurio, regis, nereikėtų pristatinėti,
jei apie jį per pastaruosius 75 metus būtų parašy
tas bent vienas teisingas žodis. Gabus inžinierius,
bet profesionalaus nusikaltėlio sielos ir įgūdžių


Pasirašoma Rygos sutartis.
Antras iš kairės A. Jofė. 1921 m.

Krasinas instinktyviai linko į bolševikus. Per
1905 metų revoliuciją jis kartu su Parvuso žmo
nėmis dalyvavo plėšiant Volgos–Kamos banko
Peterburgo skyrių, ir pasisavino didelę pinigų su
mą, tuo sukeldamas Parvuso nepasitenkinimą.
Tačiau pastarajam netrukus teko skubiai bėgti
užsienin, o Krasinas liko Rusijoje ir tarp dviejų
revoliucijų išplėtojo audringą veiklą.

Susisiekimas traukiniais tarp Austrijos–Vengrijos ir

Sovietų partijos ir valstybės

Šveicarijos buvo nutrauktas prasidėjus karui.

veikėjas L. Krasinas Rapaloje.
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G. Solomonas – RFSR pramonės ir prekybos liaudies
komisaras, vienas pirmųjų „negrįžusiųjų“ sovietų
veikėjų. 1923 m. atsisakė grįžti į sovietų valdomą šalį.

Jo pomėgių diapazonas sudarytų keletą bau
džiamosios bylos tomų nuo išpuolių prieš bankų
furgonus organizavimo, planavimo sugadinti vi
są sostinės kabelinį elektros tinklą iki pinigų pa
dirbinėjimo ir trivialaus policininkų žudymo. Įžū
lus ir ryžtingas avantiūristas, mėgęs rizikingus
veiksmus, Krasinas nusivylė Leninu, atvirai tyčio
josi iš Ciūriche parašytų ir į Rusiją siunčiamų jo
straipsnelių, raginančių pradėti revoliuciją Švei
carijoje. Žinomam Georgijui Solomonui atvykus

į Petrogradą rinkti lėšų emigracijoje vargstan
čiam pasaulinio proletariato vadui (Parvusas spe
cialiai ribodavo Lenino lėšas, kad šis būtų piktes
nis reikiamu metu), Krasinas, išklausęs Solomo
ną, išsiėmė piniginę ir atkišo tam du banknotus
po penkis rublius. Solomonas pasipiktinęs pa
reiškė Krasinui, kad išsivers ir be jo. „Kaip nori
te“, – gūžtelėjo pečiais tas. Kišdamas banknotus
atgal į piniginę, draugiškai pareiškė Solomonui:
„Nepykit, Georgijau, Leninas nevertas paramos.
Jį apėmusi griovimo manija, jis nenusakomas.
Niekas nežino, kokia mintis rytoj kils jo totoriš
koje makaulėje. Tegriebia jį velniai. Verčiau ei
me, papietaukim“.
Tačiau Leninas po perversmo, sunaikinęs vi
są prekybą šalyje, prekybos liaudies komisaru
kažkodėl paskyrė būtent Krasiną. Į Krasino liau
dies komisariatą suplūsdavo konfiskuoti pinigai
bei prekės ir iš pirklių firmų su milijonine apy
varta, ir iš smulkių parduotuvėlių, dirbtuvių, su
spėjusių uždirbti vos 300 rublių. Pinigai ir verty
bės buvo perduodami į Liaudies banką ir prie jo
„Sidabrinė eilė“ – Peterburgo
parduotuvės prieš spalio perversmą.
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SSRS OGPU (Jungtinės valstybinės politinės valdybos)

A. Helphandas – Parvusas, L. Trockis (L. Bronšteinas)

viršininko pavaduotojas Viačeslavas Menžinskis.

ir L. Doičas (L. Deutsch) – Vokietijoje.

įsteigtą „aukso fondą“, o prekės – į sandėlius, pri
krautus iki lubų dėl karo sukelto užsienio preky
bos sąstingio.
Krasinas buvo vienas iš „uždarų sandėlių“ sis
temos bendraautorių. Jos esmė buvo ta, kad net
tada, kai šalyje, atrodo, buvo visko, ko reikia,
nieko neparduodavo, tik skirstydavo. Ši sistema
gyvuoja ir mūsų dienomis, ir tokia pat veiksmin
ga. Skirtumas tik tas, kad tais metais bado ir skur
do neviltin įstumti žmonės ryždavosi šturmuoti
sandėlius. Juos negailestingai šaudė iš kulkosvai
džių, o paskui kiekvieno sušaudymą įformindavo
kaip revoliucinio tribunolo nuosprendį. Tiesa,
sandėliai nebuvo bekraščiai. Kartais sugedusius
produktus tekdavo naktimis, griežtai saugant,
vežti į sąvartyną ir ten užpilti kalkėmis, kad, ne
duok Dieve, kas nors jais nepasinaudotų. Pake
liui, žinoma, šį tą pavogdavo ir parduodavo juo
dojoje rinkoje. Nuo supuvusių produktų kildavo
epidemijos, dėl kurių, suprantama, kaltindavo
spekuliantus.
Beje, sandėlius tikėtasi greitai ištuštinti. Tam
Krasinas ir buvo pasiųstas į Vokietiją.
Iš visų, siunčiamų į Berlyną, labiausiai išsi
skyrė ketvirtasis „nuolatinės atstovybės“ darbuo
tojas Viačeslavas Menžinskis. Lenino asmeniniu
nurodymu jis turėjo užimti RSFSR generalinio
konsulo vietą Vokietijos sostinėje. Viačeslavas
Menžinskis – kraupiausia figūra bolševikų viršū
nėlėje. Pirmasis „geležinio Felikso“ pavaduotojas,

vienas iš kraugeriškiausių vampyrų VČK kolegijo
je, jis užėmė finansų liaudies komisaro postą ir
buvo vienas iš vyriausiųjų „liaudies banko“ komi
sarų. Įdomus pareigų derinys, tiesa? Viena ranka
plėšiam ir žudom, kita – pajamuojam ir slepiam.
Matyt, svarbios buvo priežastys, privertusios
Menžinskį mesti Rusijoje visus sunkius bei pel
ningus darbus ir vykti į Berlyną. Berlyno Silezi
jos geležinkelio stotyje delegaciją kartu su kažko
kiais smulkiais klerkais iš Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos pasitiko pats didysis Parvusas.
Šio žmogaus reikšmė Rusijos likimui tokia
didelė, o apie ją žinoma tiek mažai, kad net ap
maudu, nes būtent Parvusas buvo Lenino moky
tojas ir auklėtojas, pirmasis genialiai įžvelgęs llji
čiaus beprotišką griovimo energiją, kuri turėjo


1916 m. liepą Menžinskis Paryžiaus emigrantų laik
raštyje „Mūsų aidas“ išspausdino labai įdomų straips
nį apie Leniną, kuriame rašė: „Leninas – tai politinis
jėzuitas, kuris daug metų lipdo iš marksizmo viską,
ko jam reikia šiuo metu. Dabar jis jau visiškai susi
painiojo savo teorijose… Leninas – tai Rusijos abso
liutizmo pavainikis, laikantis save vieninteliu preten
dentu į Rusijos sostą, kai šis bus laisvas… Jei jis kada
nors gaus valdžią, pridarys kvailysčių ne mažiau nei
Pavlas I… Leniniečiai – tai net ne frakcija, o kažko
kia partinių arkliavagių, mėginančių rimbų pliaukšė
jimu užgožti proletariato balsą, sekta arba klanas“.
Keista kompanija susirinko Kremliuje!

Pa r t i j o s a u k s a s

|

33

