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Rússneska byltingin 1917 
og áhRif hennaR á Ísland



Byltingin í Rússlandi 1917 er einn af afdrifaríkustu atburðum 20. 
aldar og hún hafði mótandi áhrif á stjórnmál um allan heim. Um 
var að ræða röð uppreisna í Rússlandi sem leiddu fyrst til þess 
að einræðisstjórn Rússakeisara var hrundið en síðan til valdatöku 
ráða eða sovéta undir stjórn bolsévika. Orsakir byltingarinnar voru 
margbrotnar. Pólitískt ófrelsi var mikið í Rússlandi í samanburði 
við önnur ríki Evrópu. Kúgun keisarans beindist bæði gegn pólit
ískum andstæðingum og fólki af öðrum þjóðarbrotum. Eignar
hald á landi var ójafnt og fámennur hópur jarð eigenda átti mest
an hluta þess. Vöxtur borga og aukin iðnvæðing leiddu til þess 
að sérstök stétt verkamanna varð til í Rússlandi á síðari hluta 19. 
aldar. Mikil fólksfjölgun var í stærstu borgunum, Pétursborg og 
Moskvu, og bjuggu verkamenn þar við kröpp kjör. Á al þjóðlega 
kvennadaginn (8. mars eða 23. febrúar samkvæmt gömlu rúss
nesku tímatali) árið 1917 hófu konur í vefn aðarverksmiðjum í 
Pétursborg verkfall sem fljótlega blandaðist saman við mótmæli 
vegna brauðskorts. Næstu daga lamaðist öll iðnaðarstarfsemi í 
borginni. Hluti hermanna sem sendir voru til Pétursborgar til að 
brjóta verkföllin á bak aftur gekk í lið með mótmælendum og 
sagði þá ríkisstjórnin af sér. Í mars sagði Nikulá  s II. af sér og við 
tók bráðabirgðastjórn.

Er leið á árið 1917 jókst vægi róttækasta arms  rússneska 
Sósíaldemókrataflokksins, svokallaðra bolsévika. Leiðtogi hans 
var Vladimír Ilitsj Úljanov sem kallaði sig  Lenín. Í september 
leyst  i ráðið í Pétursborg handtekna bolsévika úr haldi og einn 
þeirra, Lev Trotskíj, var gerður að forseta ráðsins. Í október sneri 
Lenín til Rússlands og miðstjórn Kommúnistaflokksins sam
þykkti form lega að standa fyrir valdatöku. Hin svokallaða októ
berbylting hófst í Tallinn 23. október 1917, en tveimur dögum 
síðar í Pétursborg (25. október eða 7. nóvember að okkar tíma
tali). Gekk sú bylting tiltölulega hratt fyrir sig og lítið mannfall 
varð. Bráðabirgðastjórnin var leyst upp en í staðinn tekin upp 
ráðstjórn undir stjórn alþýðufulltrúa. Meðal fyrstu aðgerða ráð
stjórnarinnar voru að færa allt land í hendur bænda, þjóðnýta 
bank a, fela ráðunum stjórn verksmiðja, hækka laun og koma 
á átta stunda vinnudegi. Bankainnistæður og eignir kirkjunnar 
voru gerðar upptækar. 



Fregnir voru í fyrstu stopular 
hér á landi af rússnesku bylt
ingunni, enda fyrri heimstyrj
öldin í fullum gangi. Þann 17. 
mars 1917 birtist stutt sím
fregn í Morgunblaðinu um að 
Rússakeisari hefði lagt niður 
völd og væri fangi þingsins. 
Þann 20. mars birtist ítarlegri 
grein í blaðinu þar sem er fjall
að á jákvæðan hátt um bylti
nguna í Rússlandi og talað 
um nýja frjálslynda stjórn og 
að nú mætti búast við „risa
vaxnari þroska Austur  Evrópu 
á næstu árum en nokk urn hefði 
dreymt um“. 

Í Vísi segir þann 8. nóvember 
að alvarlegar skærur séu á 
milli rússnesku stjórnarinnar 
og „maximalista“ (bolsévika). 
Lengri grein birtist í Morgun-
blaðinu þann 10. nóvember 
þar sem sagði að „maximal
istar“ hefðu náð ritsímum, 
talsímum, fréttastofum, 
bönk um og öðrum stofn
unum algerlega á sitt vald 
og Lenín væri orðinn ein
valdur. Ítarleg fréttaskýring 
birtist svo í Lögrjettu þann 
14. nóv ember og sagði þar 
m.a. að stjórnir bandamanna 
vildu ekki viðurkenna yfirráð 
„maximalista“ í Rússlandi, 



enda væru friðarkröfur þeirra þvert á óskir bandamanna. Lenín 
þótt i mikill mikill ákafamaður og  lítill hófsmaður í skoðunum og 
kenn ingum. Hann var aðalforingi þess fylkingararms jafnaðar
manna og verkmannaflokkanna, sem lengst gekk í kröfum um 
að byltingin yrði sem róttækust.
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