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3. 1905 och därefter
[ Detta kapitel behandlar tiden från 1905 års ryska revolution och fram till början av 1917, då en ny
rysk revolution inleds ]

Affisch till minne av myteriet på pansarkryssaren Potemkin i juni 1905

Splittringen mellan bolsjeviker och mensjeviker betydde att det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet stod inför den första ryska revolutionen 1905 i en försvagad och modfälld sinnesstämning.
Ingen av fraktionerna kunde lyckönska sig själv till segern i denna förödande strid.
När brytningen blev ett faktum (skrev Lenin tidigt 1905) stod det klart att vi materiellt var de svagare
många gånger om... Mensjevikerna hade mer pengar, mer litteratur, bättre transporter, fler agenter, fler
”namn”, fler medarbetare. Det skulle vara oförlåtligt barnsligt att inte inse detta. 1

Ändå talade en mensjevikisk agent några månader senare, i ett konfidentiellt brev, i ännu mer
föraktfulla ordalag om den fullständiga ineffektiviteten i den mensjevikiska litteraturen och den
mensjevikiska organisationen i Petersburg. 2 När revolutionen tog fart över hela Ryssland sommaren
1905 höll bolsjevikerna i London en exklusivt bolsjevikisk kongress, som de beskrev och som i
historien blev erkänd som den tredje partikongressen. Lenins främsta ställföreträdare vid kongressen, Bogdanov och Lunatjarskij, skulle bryta med honom tre år senare. Lunatjarskij återvände
till partiet 1917. Den tredje kongressen ställde för första gången upp tre delegater på scen, som
skulle spela en framträdande roll efter oktoberrevolutionen — Kamenev (en av delegaterna från
Kaukasus), Litvinov och Krasin. Men det faktum att varje framstående ledare i det ursprungliga
partiet hade gått över till mensjeviklägret — antingen helhjärtat som Axelrod, Martov och Potresov,
eller halvhjärtat, som Plechanov och Trotskij — ställde Lenin i en unikt auktoritativ position. Den
ende gestalten vid den tredje kongressen som kunde ta ställning oberoende av Lenin var Krasin, vid
denna tid den främste bolsjevikiske organisatören i själva Ryssland. Lunatjarskij betraktade det
huvudsakliga resultatet av kongressen som en ”fullständig förening mellan bolsjeviker på den
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leninistiska vänsterflygeln och den bolsjevikiska högerflygeln under Krasin”. 3 Men den rent
subalterna roll som tilldelats Lenins adjutanter beskrivs i Lunatjarskijs egna minnesanteckningar om
rapporten om väpnat uppror, som han var ombedd att framlägga för kongressen:
Vladimir Iljitj gav mig alla de grundläggande teserna i rapporten. Men han var inte nöjd med det utan
insisterade på att jag skulle skriva hela mitt tal och ge det till honom att läsa i förväg. Natten före
sammanträdet då jag skulle avge min rapport läste Vladimir Iljitj uppmärksamt igenom min rapport och
lämnade tillbaka den med två eller tre obetydliga rättelser, vilket inte var förvånande eftersom jag såvitt
jag minns tog mycket exakta och detaljerade angivelser från Vladimir Iljitj som utgångspunkt. 4

Skillnaden mellan bolsjevikernas och mensjevikernas attityder till den groende revolutionen
markerades i de respektive resolutionerna från kongressen i London och konferensen i Genève.
Kongressen erkände det trängande behovet av ”att organisera proletariatet för en omedelbar strid
med enväldet genom väpnat uppror”, och höll före att eventuellt deltagande i en provisorisk
regering kunde tillåtas ”med syfte att obarmhärtigt kämpa mot alla kontrarevolutionära försök och
att försvara arbetarklassens oberoende intressen” — ett beslut som skulle orsaka besvär tolv år
senare. 5 Mensjevikkonferensen ansåg å andra sidan att partiet ”inte skulle ställa upp som mål för sig
självt att gripa makten eller dela makten i en provisorisk regering, utan måste förbli ett parti för den
extrema revolutionära oppositionen”. 6
Denna partistrid spelade ingen roll i händelserna i Ryssland. Revolutionen, som satts igång av
massakern framför Vinterpalatset den 9 januari 1905 [”Den blodiga söndagen”], vann sakta terräng
genom den oordning som bredde ut sig under våren och sommaren tills den nådde sin klimax i
oktober med en våg av strejker, tsarens löfte om en liberal författning och bildandet av de första
sovjeterna av arbetaredeputerade. Den tidigaste av dessa nymodiga institutioner tycks ha varit
resultatet av spontana aktioner av arbetaregrupper i strejk. Fabriksstaden Ivanovo-Voznesensk
hävdade att den var först i tiden, 7 och under de närmast följande veckorna uppstod mer eller mindre
organiserade sovjeter i nästan alla viktigare industricentra. Petersburgssovjeten, som var en av de
tidigaste, var också den ojämförligt viktigaste. Institutionens historia börjar med prototypen i
Petersburg.
Petersburgs sovjet av arbetaredeputerade konstituerades den 14 oktober 1905 och varade i femtio
dagar. Dess förste president var Chrustaljov-Nosar, en radikal advokat, som gick med i mensjevikflygeln av det socialdemokratiska partiet under sovjetperioden. 8 Sovjeten skaffade sig snabbt en
organisation och gav ut en veckotidning (Izvestija Sovjeta Rabotjich Deputatov, en föregångare till
den mer berömda dagliga Izvestija från 1917), och räknade vid sin höjdpunkt 550 delegater, som
representerade 250 000 arbetare. Den mest framstående socialdemokraten i dess led var Trotskij,
som snabbt framstod som energisk och rådig ledare och som blev president när Chrustaljov-Nosar
arresterades i slutet av november 1905, 9 under de sista få dagarna av dess existens. Sovjetens
svaghet var, som Trotskij sade efteråt, ”svagheten hos en rent urban revolution”. I början av
december kände sig regeringen stark nog att gå till aktion mot den. Trotskij och de andra ledarna
arresterades och Trotskijs briljanta och utmanande ledning av försvaret inför domstolen som hörde
dem, hjälpte till att öka såväl sovjetens som hans eget anseende. Petersburgssovjeten hade
huvudsakligen, men på intet sätt uteslutande, bestått av socialdemokrater. I den mån den tog ställning i fejden inom partiet var den antingen neutral eller mensjevikisk. Överallt i Ryssland var
bolsjevikernas roll i sovjeterna 1905 liten och obetydlig. Lenin själv hade talat om dem förbehållsamt som ”inte ett arbetarparlament och inte ett organ för proletärt självstyre”, utan — ”en organisa3
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tion som kämpar för att nå bestämda mål”. 10 Som sådana kunde de inte vara mera än en icke
partibunden hjälptrupp till partiet i dess kamp för att nå revolutionära mål, och kunde till och med
bli betraktade med en lätt anstrykning av avund såsom en rivaliserande organisation. 11 Lenin
anlände till Petersburg tidigt i november 1905. Men det är inte säkert att han någonsin uppenbarade
sig i petersburgssovjeten; i varje fall spelade han ingen ledande roll i dess arbete. 12
Det praktiska handlandet och hjältemodet hos revolutionärerna och tragiken i deras misslyckande
kastade ett obarmhärtigt ljus över oenigheten i det parti som strävade efter att leda revolutionen.
Splittringen i både London och Genève hade ännu inte gått på djupet i partiets breda lager i själva
Ryssland. 13 I 1905 års Ryssland skrinlade socialdemokraterna överallt sina meningsskiljaktigheter
och arbetade tillsammans, utan att bry sig om de skillnader som delade partiledarna. Under
sommaren företogs rörelser mot en förening från båda sidor. När rörelsen växte under de relativt
fria villkor som utlovades av oktoberförsamlingen 1905 tog Lenin intryck av den ökande otåligheten i de djupa partileden över dödläget. 14 ”De tidigare grälen från den förrevolutionära tiden”,
skrev han strax efteråt, ”ersattes av solidaritet i de praktiska frågorna”. 15 Alldeles före petersburgssovjetens fall, grävde bolsjeviker och mensjeviker ner stridsyxan så länge, för att ge ut tre nummer
av en gemensam tidning, Severnyj Golos, till sovjetens stöd. I december 1905 gick en bolsjevikkonferens i Tammerfors i Finland — detta var tillfället för Stalins första framträdande på en allrysk
partikonferens eller kongress och hans första möte med Lenin — med på en fusion mellan de två
flyglarnas centralkommittéer i syfte att organisera en förenad partikongress. 16 I januari och februari
1906 kunde den nya gemensamma kommittén tillkännage aktiva förberedelser för kongressen, som
hölls i Stockholm i april. 17 Officiellt beskrivs den som ”enhetskongressen”, men den bar på den
tiden inget reguljärt nummer i partiserien (eftersom mensjevikerna bestred den tredje allbolsjevikiska kongressen 1905), fastän den i senare litteratur kallas den fjärde — och ännu en
gemensam kongress (efteråt känd som den femte) hölls i London i april–maj 1907. ”Enhetskongressen” i Stockholm i april sammanträdde när den optimistiska stämningen, som hade
framkallats av oktoberkonstitutionen och sammankallandet av den första Duman, stod som högst,
och den hade mensjevikisk majoritet. Vid londonkongressen 1907 hade ömsesidiga anklagelser utslungats mellan bolsjeviker och mensjeviker. Lenin anklagade Dan och andra mensjevikledare för
att kohandla med kadeterna om Duma-valen, vilket han brännmärke som ”försäljning av arbetarröster”, och han kallades att försvara sig inför en partidomstol mot anklagelsen för förtal av
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partikolleger. 18 Två veckor efter det att londonkongressen skingrats gjorde upplösningen av den
andra Duman i Petersburg slut på illusionen av en konstitutionell regering och var inledningen till
den hårdhänta och reaktionära Stolypin-perioden. Den formella enheten bevarades vid en
partikonferens hållen i Paris i slutet av december 1908, 19 och under det följande året kom det ut åtskilliga nummer av den nya partitidningen Sotsial-Demokrat, där Martov satt sida vid sida med
Lenin, Kamenev och Zinovjev i redaktionen. Lenins villighet vid denna tid att kompromissa med
mensjevikerna var tydligen inte oberoende av bråket inom partiets bolsjevikflygel. Bogdanov och
Lunatjarskij var de ledande andarna i en ”idealistisk” fraktion som försökte förena socialismen med
religionen och som nedsablades våldsamt av Lenin i hans enda stora filosofiska verk Materialism
och empiriokriticism. Denna fraktion hade också en politisk sida som hängde samman med kravet
på en socialdemokratisk bojkott av den tredje Duman — det första exemplet i partiets historia på
det senare så kända fenomenet ”opposition från vänster”. 20 Lenin kämpade envist ner alla sina
motståndare, och om bolsjevikerna under dessa år lyckades upprätthålla sin existens som en
sammanhängande och organiserad grupp, så berodde deras överlevande helt och hållet på det
ensidiga och ihållande självförtroendet hos en enda man. Under tiden fastställde ett möte med
partiets centralkommitté i Paris i januari 1910 än en gång partienigheten på grundval av en
kompromiss mellan bolsjeviker och mensjeviker, denna gång mot Lenins röst. 21
Under de yttre formerna av partienighet, som bibehölls under ökande svårigheter från 1906-1911,
låg skillnader som blev allt djupare, inte tvärtom, genom bristen på tid och den besvikelse som låg i
medvetandet om nederlaget. Sammanbrottet för de glansfulla förhoppningarna från 1905 hade varit
ett hårt slag mot partiet. Men nykter analys av vad som hänt det året tjänade bara till att påvisa hur
oförenliga fraktionernas respektive ståndpunkter hade blivit. Även fraktionerna själva höll på att
falla sönder, så att det inte längre var möjligt att tala om två skarpt avgränsade och motsatta läger,
och det var kanske denna allmänna förvirring snarare än någon underliggande åsiktsgemenskap som
förhindrade en öppen brytning. Mensjevikerna förblev en stor men löst sammanhållen grupp,
förenad av en gemensam filosofi snarare än av ett gemensamt handlingsprogram. Bolsjevikernas
enighet var större och de hade en klarare definierad politik, men de hade uteslutande sin ledares
mästerliga beslutsamhet att tacka för dessa förmåner. Bland dem som inte hörde till någon av
huvudfraktionerna var Trotskij den dominerande gestalten. Hans intellektuella skarpsinne gav
honom en ställning på det teoretiska området oberoende både av bolsjeviker och mensjeviker, trots
att han saknade stöd från några regelrätta anhängare. Debatterna inom det ryska socialdemokratiska
arbetarepartiet under dessa år om 1905 års läxa och den ryska revolutionens framtida öde rörde sig
om tre olika tolkningar eller tillämpningar av marxistisk doktrin som framfördes av respektive
mensjeviker, bolsjeviker och Trotskij.
1905 års erfarenhet gav upphov till nya frågor och ställde gamla problem i ett nytt ljus, medan de
lämnade det grundläggande problemet om tillämpningen av den marxistiska analysen på den ryska
revolutionen orört. Kautsky beskrev det som ”en borgerlig revolution i en tid då borgerliga ideal har
lidit en fullständig bankrutt, när den borgerliga demokratin har förlorat all tro på sig själv, när det
endast är på socialistisk grund som ideal kan blomstra och energi och entusiasm utvecklas”. 22
Revolutionens drivande kraft kom från arbetarna och då och då från småbönderna. Dess provisoriska resultat — de författningsenliga garantierna, duman, bildandet av politiska partier — hade
varit borgerliga. 1905 års revolution hade visat sig dödfödd — och 1908 återstod nästan ingenting
av den därför att borgerligheten inte bara hade varit oförmögna att göra revolution, utan också
därför att de varit oförmögna att skörda frukterna av en revolution som andra gjort för dem.
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Erkännandet av den ryska borgerlighetens oförmåga var alla gruppers gemensamma grund. Men när
det gällde att dra slutsatser av detta erkännande var åsikterna ytterst delade. Behövde man omvärdera de teoretiska relationerna mellan den borgerliga och den socialistiska revolutionen, och
därför, i politiska termer, proletariatets och dess partis relationer till borgerligheten? Skulle det
marxistiska schemat följas strängt i den ryska revolutionens utveckling, eller kunde det undergå en
viss modifiering antingen på grund av småböndernas övervikt i den ryska ekonomin och det agrara
problemets speciella drag, eller på grund av den mognande socialistiska revolutionen i mer
avancerade europeiska länder? Till slut dök den gamla frågan om partiets karaktär, funktioner och
organisation upp igen gång på gång och förlorade ingenting av sin skärpa i den nya omgivningen.
Av de tre grupperna hade mensjevikerna berörts minst av erfarenheterna från 1905. Ingenting som
hände i Ryssland det året kunde rubba deras tilltro till vad som för dem verkade vara den fundamentala lärosatsen i marxismen. Den socialistiska revolutionen kunde bara vara ett starkt proletariats
verk och det ryska proletariatet kunde bli starkt endast genom den ryska kapitalismens utveckling,
och den ryska kapitalismen kunde endast utvecklas genom den borgerliga revolutionens seger.
Denna syllogism implicerade inte bara den teoretiska åtskillnaden mellan de båda revolutionerna
(vilken alla grupper var beredda att gå med på), utan också en tidsintervall mellan dem. Den uteslöt
varje politik som gick ut på att skapa omedelbara förberedelser för en socialistisk revolution och
dömde proletariatet till rollen av understödjande bundsförvant till borgerligheten på det nuvarande
stadiet. Mensjevikerna trodde inte att det ryska proletariatet kunde föregripa den marxistiska
bestämmelsen genom att gå i förbund med bondemassorna. Bönderna förblev för mensjevikerna en
väsentligen antirevolutionär kraft, varje revolutionär politik som räknade på deras stöd var en
återgång till det narodnistiska kätteriet om en bonderevolution. Detta argument kunde styrkas av
1848 års erfarenheter, av ett stort antal passager från Marx och Engels och av erfarenheter från
1905, då, som Trotskij själv sade, den proletära revolutionen bröts sönder ”på bondearméns
bajonetter”. 23 Vad beträffar utsikterna för en europeisk revolution så hade mensjevikerna bundit sig,
vid sin konferens i maj 1905:
Endast i ett läge kan socialdemokratin på eget initiativ styra sina strävanden att gripa makten och behålla
den så länge som möjligt — nämligen i händelse av en revolution som sprider sig till de avancerade
länderna i västeuropa, där villkoren för ett förverkligande av socialismen redan har nått en viss mognad. I
denna händelse kan de restriktiva historiska gränserna för den ryska revolutionen vidgas ansenligt och
möjligheterna till en framryckning på den socialistiska nydaningens väg kommer att vara för handen. 24

Men frasen ”en miss mognad” som Lenin karakteriserade som oförsvarligt pessimistisk 25 var typisk
för den mensjevikiska försiktigheten. Denna resolution som antogs när utsikterna 1905 fortfarande
var strålande, förblev det enda mensjevikiska uttalandet i ämnet, och den europeiska revolutionen
intog aldrig någon framträdande plats i mensjevikiskt tänkande — om det bara var därför att
mensjevikerna aldrig betraktade den som överhängande.
Följden blev att ett språk av pessimistisk resignation gick genom det mensjevikiska lägret vid denna
tid. Som Axelrod sade vid stockholmskongressen:
De sociala förhållandena i Ryssland är för närvarande bara mogna för en borgerlig revolution, och
historiens impuls driver arbetarna och revolutionärerna själva med mycket större kraft mot borgerlig
revolutionism, som gör både den ene och den andre till ofrivilliga tjänare åt borgerligheten, än mot en
revolutionism som i princip är socialistisk och både faktiskt och organisatoriskt förbereder proletariatet
för politisk överhöghet. 26

Och vid samma kongress definierade Martynov partiets funktion under den innevarande perioden
som ”att väcka den borgerliga demokratin till politiskt liv, att knuffa den framåt och att radikalisera
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det borgerliga samhället”. 27 I termer av partiorganisation betydde detta fortsatt motstånd mot konspiratoriska handlingar eller mot förberedelser för väpnat uppror och följaktligen, mot Lenins hela
idé om ett parti av professionella revolutionärer. Lenin beskrev föraktfullt mensjevikerna som män
som ”ryggar tillbaka, står och stampar på samma ställe ... emedan de inte förmår fastställa
förutsättningarna för en avgörande seger”. 28
Bolsjevikernas diagnos av 1905 och av de läxor man kunde lära av vad som hänt var radikalt annorlunda. Massakern den 9 januari 1905 hade dragit fram en ”tredje kraft” i den ryska politikens
rampljus, en kraft som en dag skulle ställa både enväldet och borgerligheten i skuggan, proletariatet:
Proletariatet har visat att det är ... en kraft som inte bara är intresserad av att krossa enväldet, utan också
beredd att gå fram mot ett verkligt krossande av enväldet. Sedan den 9/22 januari växer vår arbetarrörelse
upp framför våra ögon till en nationell rörelse. 29

Lenin godtog lika otvetydigt som mensjevikerna den borgerliga karaktären hos den begynnande
revolutionen och nödvändigheten av att genomgå det borgerligt-demokratiska stadiet på vägen till
socialismen:
Den som vill komma till socialismen på någon annan väg än genom den politiska demokratin, han
kommer oundvikligen till slutsatser, som är absurda och reaktionära såväl i ekonomisk som i politisk
mening. ... Men vi marxister måste veta, att det inte finns och inte kan finnas någon annan väg till verklig
frihet för proletariatet och bönderna än den borgerliga frihetens och det borgerliga framstegets väg. 30

Men han hävdade att den ryska borgerligheten varken var kapabel eller villig av sig själv att fullborda den borgerligt-demokratiska revolutionen inte bara för att den var svag, utan också för att
dess stöd till revolutionen var ”inkonsekvent, själviskt och fegt”. På grund av sin fruktan för
proletariatet var borgerligheten redan på väg att bli kontrarevolutionär. Mensjevikernas fördröjningspolitik skulle göra det borgerliga motståndet ännu envisare i stället för att förbättra utsikterna
för revolutionen. Därav följde att proletariatet var den enda konsekvent revolutionära klassen,
”endast proletariatet förmår att säkert marschera ända fram, ty det går vida längre än till den demokratiska omvälvningen”. Det måste därför först och främst ta på sig uppgiften att fullborda den
borgerliga revolutionen. 31
Uppgiften som pålagts proletariatet att fullborda den borgerligt-demokratiska revolutionen som ett
förspel till att det fullbordar sin egen socialistiska revolution, skulle kunna fullgöras på två villkor,
och ett utarbetande av dessa var huvudtemat i Lenins viktigaste arbete från sommaren 1905, Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen.
Det första var en allians mellan proletariatet och småbönderna. Småbönderna, som dock inte var
revolutionära i den mening som narodnikerna antagit, alltså fientligt inställda mot kapitalismen som
sådan, var ”för närvarande är bönderna inte så mycket intresserade av att obetingat bibehålla privategendomen som av att beslagta godsägarjorden, en av denna egendoms viktigaste former.”. 32 Härav
följer att småbönderna kunde utnyttjas av proletariatet som dess allierade på detta stadium, och
detta skulle göra det möjligt för proletariatet att krossa enväldet och att fullborda den borgerligtdemokratiska revolutionen, trots den borgerliga ljumheten eller det borgerliga motståndet. Resultatet av denna seger skulle inte bli en proletariatets diktatur, utan en ”proletariatets och böndernas
revolutionärt demokratiska diktatur”. 33 Lenin var emellertid beredd att se ännu längre framåt än så
här. När väl den borgerliga revolutionen hade genomförts genom denna kombination, skulle små27
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bönderna som helhet inte längre vara revolutionära och skulle inte stödja proletariatet i dess marsch
mot den socialistiska revolutionen. På detta stadium skulle det bli nödvändigt för proletariatet att
återigen ta ledningen och splittra bönderna inbördes och att söka stöd från de semi-proletära
elementen, d. v. s. de fattiga och egendomslösa bönderna mot de rika bönderna, som skulle ha
gynnats mest av fördelningen av godsägarnas egendomar. Hela programmet sammanfattades i en
kursiverad passage i Socialdemokratins två taktiska linjer:
Proletariatet måste slutföra den demokratiska omvälvningen genom att dra till sig bondemassan för att
med våld slå ned självhärskardömets motstånd och paralysera bourgeoisins vacklan. Proletariatet måste
fullborda den socialistiska omvälvningen genom att dra till sig massan av befolkningens halv proletära
element för att med våld krossa bourgeoisins motstånd och paralysera böndernas och småbourgeoisins
vacklan. 34

Det andra villkoret diskuterades inte på något sätt så utförligt, förmodligen därför att Lenin som
vanligt lade fram sin doktrin i polemisk form, och det andra villkoret, till skillnad från det första,
inte bestreds av hans mensjevikiska motståndare. Men det hade redan preliminärt formulerats i en
artikel från april 1904 och upprepades klart nog i två passager i Två taktiker för socialdemokratin.
Ett resultat av den demokratiska revolutionen skulle bli att ”föra ut den revolutionära branden i
Europa”, och ingenting skulle ”så starkt förkorta vägen till fullständig seger i Ryssland”. Upprättandet av ”proletariatets och småböndernas revolutionära demokratiska diktatur” skulle ”ge oss
möjligheten att resa Europa och det europeiska socialistiska proletariatet, som kastar av sig borgerlighetens ok och i sin tur kommer att hjälpa oss att fullborda den socialistiska revolutionen”. 35
Lenin var genom hela Socialdemokratins två taktiska linjer noga med att hålla kvar distinktionen
mellan revolutionens två stadier både praktiskt och teoretiskt. Han skrev t. o. m. att ”denna demokratiska revolution kommer inte att försvaga utan stärka borgerlighetens herravälden” 36 — en
förutsägelse som tycktes binda honom vid den mensjevikiska tron på en utsträckt intervall mellan
de två stadierna för den vidare utvecklingen av kapitalismen. Inte desto mindre pekade han särskilt
på två element i övergången från det demokratiska till det socialistiska stadiet — stödet från den
semiproletära delen av småbönderna och stödet från en socialistisk revolution i Europa, och han
visade hur dessa två element kunde väntas växa fram ur den revolutionärt demokratiska diktatur,
som skulle kröna det första stadiet. Han behandlade därför de två stadierna som om de ingick i
någon sorts kontinuerlig process. I en kort artikel om Socialdemokratins förhållande till
bonderörelsen tre månader senare i september 1905 lånade han Marx' berömda fras från 1850:
Från den demokratiska revolutionen skall vi omedelbart börja övergå till den socialistiska revolutionen,
just i den mån våra krafter, det medvetna och organiserade proletariatets krafter det medger. Vi är för en
oavbruten revolution. Vi kommer inte att stanna på halva vägen. 37

Han tycks aldrig ha använt frasen igen. Men idén stod kvar. Vid slutet av 1905 skisserade han i
några anteckningar, som först utgavs tjugo år senare, en gång till revolutionens stadier i deras
logiska följd. Proletariatet i förbund med småbönderna skulle fullborda den borgerliga revolutionen.
Detta resultat skulle leda till ett nytt stadium där de rika bönderna och ”en betydande del av
mellanbönderna” skulle gå över till borgerligheten och proletariatet skulle med de fattiga böndernas
sympati kämpa ”för att behålla sin demokratiska seger i en socialistisk revolutions intresse”. Denna
kamp skulle bli hopplös ”om inte det europeiska socialistiska proletariatet skulle komma till det
ryska proletariatets hjälp”. Detta var nyckeln till den slutgiltiga segern. ”De europeiska arbetarna
34
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kommer att visa oss ’hur man gör’ och sedan skall vi tillsammans med dem göra den socialistiska
revolutionen”. 38
Av alla de ledande ryska socialdemokraterna var Trotskij den ende som spelade en framträdande
roll under händelserna i 1905 års revolution. Det var därför naturligt att han skulle ta starka intryck
av dess lärdomar, i detta avseende stod han vid den motsatta ytterligheten mot mensjevikerna. Hans
samarbete med mensjevikerna efter brytningen med Lenin 1903 i organisationsfrågan var kort. Han
hyste ingen naturlig sympati för den passiva tonen i den mensjevikiska doktrinen.
Vår kamp för revolutionen (skrev han omedelbart efter den 9 januari 1905) vår förberedelse för
revolutionen, kommer på samma gång att bli en skoningslös kamp med liberalismen om inflytande över
massorna, för proletariatets ledande roll i revolutionen. I denna kamp kommer vi att ha en mäktig kraft på
vår sida: själva revolutionens logik. 39

I februari 1905 återvände Trotskij till Ryssland som aktiv revolutionär. Det var på hösten samma år,
på krönet av hans arbete i petersburgssovjeten som han skisserade sin teori i termer som ökade
precisionen i Lenins septemberformulering om ”oavbruten revolution”:
Arbetarklassens ställning som revolutionens förtrupp, den direkta förbindelse som upprättas mellan den
och den revolutionära landsbygden; den attraktion den utövar på armén – allt detta tvingar den oundvikligen mot makten. Revolutionens fullständiga seger innebär proletariatets seger. Detta i sin tur innebär
att revolutionen får en oavbruten karaktär. Proletariatet förverkligar de grundläggande demokratiska
uppgifterna, och själva logiken i dess omedelbara kamp för att konsolidera sitt politiska styre ställer i ett
visst ögonblick proletariatet inför rent socialistiska problem. Mellan maximi- och minimiprogrammet
upprättas en revolutionär kontinuitet. Det är inte fråga om ett enda ”slag” eller en enda dag eller månad,
utan om en hel historisk epok. 40

Och tidigt 1906, sedan han arresterats skrev Trotskij i fängelset en genomträngande analys under
titeln Resultat och framtidsutsikter, som han efteråt anförde som ”det enda verk där jag mer eller
mindre systematiskt framlade mina synpunkter på revolutionens utveckling”. 41
Enligt Trotskijs åsikt var det speciella i den ryska sociala strukturen att den kapitalistiska industrin
hade' vuxit fram som ett resultat av trycket från utlandet och under statligt beskydd: därför hade det
skapats ett proletariat utan en oberoende borgerlig företagarklass. Av denna anledning ”kan ett
proletariat i ett ekonomiskt efterblivet land komma till makten tidigare än i ett utvecklat kapitalistiskt land”, och ”i Ryssland kan ’arbetaren’ befinna sig vid makten före sin ’herre’”.42 Inte heller
ansåg Trotskij detta enbart teoretiskt möjligt. Erfarenheterna från 1905 övertygade honom om att
detta faktiskt måste ske. Han hade sett de ryska fabriksägarna svara på kravet om åttatimmars
arbetsdag med att förkunna lockout. Arbetarna kunde stärka sitt krav, som var ett legitimt och
nödvändigt krav av den borgerliga revolutionen, enbart genom att ta över fabrikerna. ”Väl vid
38
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makten kommer proletariatet oundvikligen genom hela logiken i sin ställning att tvingas in i
administreringen av ekonomin som en statsangelägenhet.” 43 Att anta att socialdemokratin skulle ta
ledningen i en borgerlig revolution och sedan dra sig tillbaka ”för att ge plats åt borgerliga partier”,
var ”utopism av värsta slag, en sorts revolutionär kälkborgerlig utopism”, proletariatet skulle när det
väl tagit makten ”kämpa ända till slutet”.44 Fullbordandet av den borgerliga revolutionen skulle
automatiskt innebära en övergång till den socialistiska revolutionen.
I en senare artikel, skriven 1909, pekade Trotskij ut den punkt där mensjeviker och bolsjeviker
avvek från hans analys:
Medan mensjevikerna utifrån den abstrakta uppfattningen att ”vår revolution är en borgerlig revolution”
kommer fram till tanken att proletariatet måste anpassa sin taktik till den liberala borgarklassens
uppträdande för att försäkra sig om att statsmakten överförs till denna borgarklass, så utgår bolsjevikerna
från en lika abstrakt uppfattning – ”demokratisk diktatur, inte en socialistisk diktatur” – och kommer fram
till tanken att proletariatet vid statsmakten ålägger sig borgerligt demokratiska begränsningar. Det är sant
att skillnaden mellan dem är mycket betydande: medan mensjevismens antirevolutionära sidor redan är
helt uppenbara, så är det troligt att dessa sidor hos bolsjevismen bara kommer att bli ett allvarligt hot i
händelse av seger. 45

Att Trotskij i en blixt av övernaturlig insikt i detta stycke förutsade den attityd som de flesta bolsjevikledarna intog i Petrograd före Lenins ankomst i april 1917 går inte att förneka, att Lenin själv
ända till februarirevolutionen fortsatte att hålla fast vid samma ”självbegränsningdoktrin” kan inte
bekräftas så lätt. Det är sant att Lenin inte intog en så beslutsam ståndpunkt i denna fråga som
Trotskij, hans underlåtenhet att göra det var i huvudsak ansvarig för förvirringen i de bolsjevikiska
leden efter februari 1917. Efter 1906 deltog Lenin två eller tre gånger i polemiker mot Trotskijs
teori om ”permanent revolution”. Men Trotskij hade troligen rätt när han hävdade att Lenin aldrig
läst Resultat och framtidsutsikter, som han citerade i andra hand från en artikel av Martov, 46 och
dessa yttranden bidrog inte mycket till att klargöra Lenins egen inställning. Lenin förkastade lika
lite som Trotskij utsikten om en direkt övergång från den borgerliga till den socialistiska revolutionen. Men medan Trotskij trodde att denna övergång skulle inträffa automatiskt och oundvikligt
genom själva revolutionens ”logik”, så höll Lenin hårdare fast vid den borgerliga revolutionens
terra firma och ansåg att övergången till socialism skulle vara avhängig av de två yttre villkor som
han hade fastslagit 1905: stödet från bönderna och stödet från en europeisk socialistisk revolution.
Den viktigaste doktrinära skillnaden mellan Lenin och Trotskij vid denna tid var att Lenin gjorde
början av övergången till socialismen beroende av förhållanden som Trotskij betraktade som
nödvändiga för dess slutgiltiga seger.
Vad beträffar småbönderna så hade den marxistiska åsikten om böndernas oförmåga att bilda ett
revolutionärt parti varit utgångspunkten för Plechanovs polemik mot narodnikerna och idén var fast
rotad i partidoktrinen. Trotskij hade i slutet på 1905 kallat småbönderna ”en stor reservoar av
potentiell revolutionär energi” 47 — vilket var så långt en socialdemokrat gärna kunde sträcka sig
vid den tiden. 1905 års erfarenheter, som inspirerade Trotskijs briljanta analys av proletariatets roll i
revolutionen hade givit honom en fördomsfull åsikt om böndernas roll. Bondeuppror hade följt och
understött de tidiga stadierna av den revolutionära rörelsen. Men i det kritiska ögonblicket var det
bonden i uniform som hade förblivit lojal mot tsaren och hans officerare och som hade krossat det
urbana proletariatets revolution. Trotskij drog sina slutsatser av denna diagnos. Han godtog den
oumbärliga vikten av ett bondeuppror som hjälp i proletariatets främsta uppgift.
43
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Men detta innebar inte att småbönderna var en oberoende politisk kraft i jämbördig allians med
proletariatet: den rätta formeln var att proletariatet skulle genomföra den borgerliga revolutionen
”understödda av bondeelementet och styrande det”, 48 – en formel som Lenin efteråt godtog som till
sitt väsen identisk med hans egen. 49 Inte heller instämde Trotskij i Lenins formel för den regering
som skulle bli resultatet av denna revolution — en ”proletariatets och böndernas revolutionärt
demokratiska diktatur”, detta förkastade han i Resultat och framtidsutsikter såsom ”ogenomförbart”. 50 En revolution ledd av proletariatet kunde bara resultera i en ”arbetarregering” i betydelsen
av en regering där arbetarrepresentanter innehade den ”dominerande och ledande ställningen”. 51 1
Ännu mindre möjligt var det att tänka sig ett förbund mellan proletärer och bönder som ett medel att
genomföra den socialistiska revolutionen. En grundläggande intressekonflikt skulle förstöra
kompanjonskapet redan på tröskeln till den gemensamma aktionen, ty den revolutionära regeringen
skulle i sin jordbrukspolitik bli tvungen att genomföra ”organiseringen av en kooperativ produktion
under kommunal kontroll eller direkt för statens räkning” 52 och skulle behöva pålägga bönderna
dessa sociala åtgärder. På det sättet invände Trotskij — fast skillnaderna dem emellan senare
överdrevs kraftigt — mot båda leden av Lenins tvåfaldiga formel för ett förbund med bönderna som
helhet för att genomföra den borgerliga revolutionen och för ett förbund med de ”semi-proletära”
elementen bland bönderna för att genomföra den socialistiska revolutionen. Det största ansvaret
skulle i båda stadierna vila på proletariatet.
Mensjevikerna, bolsjevikerna och Trotskij var helt överens om nödvändigheten av en socialistisk
revolution i Europa som det andra villkoret för att nå fram till en socialistisk revolution i Ryssland.
Trotskij formulerade otvetydigt detta villkor i slutet av Resultat och framtidsutsikter:
Utan ett direkt statligt stöd från det europeiska proletariatet kommer inte den ryska arbetarklassen att
kunna behålla makten och förvandla sin tillfälliga överhöghet till en varaktig socialistisk diktatur. 53

Lenin gick vid denna tid ännu längre. Han trodde inte ens att det ryska proletariatet kunde sätta
igång — än mindre vidmakthålla — en socialistisk revolution i Ryssland utan stöd från det
europeiska proletariatet. Men både Lenin och Trotskij godtog utan inskränkning nödvändigheten av
en europeisk revolution för socialismens slutgiltiga seger i Ryssland. Ingen av dem skulle vid denna
tid ha umgåtts med idén om en segrande socialistisk revolution i Ryssland utan en socialistisk
revolution i Europa.
Medan Trotskij i doktrinära frågor emellertid intog ståndpunkter som bara var svagt urskiljbara från
Lenins, hade han förblivit trogen den mensjevikiska åsikten i organisationsfrågan ända sedan
splittringen 1903. Han delade inte Lenins uppfattning om ett litet starkt organiserat och disciplinerat
parti, utan fortsatte att betrakta brytningen som orättfärdig och att arbeta för ett återupprättande av
partienigheten och valde rollen som försonare utanför fraktionerna åt sig själv. Denna inställning
förband ständigt Trotskij, trots alla doktrinära skillnader, med mensjevikerna, vilkas idé om ett
massparti inte var intolerant mot olika åsiktsnyanser inom partiet, och invecklade honom ständigt i
48
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stridigheter med Lenin, vars åsikter om partienigheten inte hade vacklat sedan 1903. Under hela
tiden från 1909 till 1914 motarbetades upprepade gånger Trotskijs försök att bringa fraktionerna
tillbaka i samma fålla av Lenin i den doktrinära renhetens och den organisatoriska effektivitetens
namn, och uthålligheten i denna tvist frambragte en ömsesidig förbittring och en rik vokabulär av
ömsesidiga smädelser. 1903-4 hade Trotskij varit angriparen i ordkriget. 54 Nu under 1911-14 års
bittra fejder var det Lenins tur att tala om Trotskijs ”granna men tomma fraser”, 55 och om hans
”otroliga bombasmer”. 56 Vägran att böja sig för partidisciplinen ledde till instabilitet i åsikterna.
”Det är omöjligt att diskutera med Trotskij om något som helst viktigt ämne eftersom han inte har
några åsikter”, han ”kryper ut genom den ena eller andra debattens spricka och springer från den
ena sidan till den andra”. 57 Trotskij var vid denna tid mindre hätsk än Lenin i den offentliga
debatten, men kompenserade detta i ett privat brev 1913 till mensjeviken Tjcheidze från Georgien,
där han skrev att ”hela grunden för leninismen i dag är byggd på lögn och förfalskning och bär
inom sig det förgiftade fröet till sin egen upplösning”. 58 Försoningen 1917 strök aldrig ut dessa
skarpa ordväxlingar ur minnet hos Trotskijs fiender inom partiet.
Oenigheten inom partiet var alltså häftig och partiets lycka stod lågt när Lenin i januari 1912
samlade en liten konferens med sina anhängare och sympatisörer från Ryssland och Västeuropa i
Prag. Trots att den enbart besöktes av fjorton röstande delegater, av vilka alla utom två var bolsjeviker, utropade den sig själv till en ”allmän partikonferens” och ”partiets högsta organ”. Den
konstaterade det sorgliga förhållandet av ”upplösning och sammanbrott av flertalet partiorganisationer” under trycket från kontrarevolutionär repression, intensifierad av den långa frånvaron av ”ett
arbetande particentrum”, den fördömde såsom ”likvidatörer” dem som inte godtog den bolsjevikiska handlings- och organisationspolitiken, och den höll fast vid ”nödvändigheten av
intensifierat arbete på att åter bygga upp det ryska socialdemokratiska arbetarepartiets illegala
organisation”. Den bortsåg heller inte från möjligheterna till legal aktivitet och ställde upp tre
partislagord — alla väl inom gränserna för den borgerliga revolutionen — för de kommande valen
till den fjärde duman – ”en demokratisk republik, åttatimmars arbetsdag och konfiskering av alla
godsägares land”. Men det mest betydelsefulla steget som pragkonferensen tog, hade att göra med
partiorganisationen. Partiets centralkommitté som utsetts av londonkongressen 1907 och var
representativ för de olika grupperna vid den kongressen hade inte sammanträtt på två år och var
praktiskt taget ur funktion. Konferensen tillerkände sig själv en partikongress” funktioner och
tillsatte en ny centralkommitté på sex medlemmar, däribland Lenin, Zinovjev och Ordzjonikidze,
och fem ersättare eller ”kandidater”, däribland Bubnov och Kalinin. Det var ett icke stadgeenligt
steg. Men det utmärkte klart bolsjevikernas krav på att själva utgöra det ryska socialdemokratiska
arbetarepartiet och utesluta alla ”likvidatörer”, mensjeviker och andra. Det man hade försökt vid
den tredje partikongressen 1905 gjorde man nu på nytt. Och denna gång fanns ingen återvändo.
Från och med nu var inte bolsjevikerna en fraktion inom partiet utan själva partiet. 59 En ändring
som konferensen gjorde i partistadgan tillät centralkommittén att invälja ytterligare medlemmar.
Under denna regel invaldes Stalin strax efter konferensen, 60 och blev också medlem av en ny, igen
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konferensen”. 1938 års officiella historia (History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks), eng. övers.
55

12
tillsatt ”Rysk byrå” som skulle ta hand om arbetet i själva Ryssland. Det var det avgörande ögonblicket. I april 1912 gav trupper eld mot strejkande arbetare vid guldfälten i Lena och det blev mer
än 500 döda och sårade. Det var den värsta massakern av det slaget sedan den 9 januari och
öppnade en ny era av oro och upprördhet vid industrierna. Ett av symtomen på den förnyade
partiaktiviteten var grundandet av en ny bolsjevikisk tidning Pravda i Petersburg. Första numret
kom ut den 22 april 1912. Ett annat var Lenins personliga beslut att flytta sin bostad från Paris till
Krakow i österrikiska Polen, för att vara närmare scenen för dramat. Den stegrade spänningen i
Ryssland under de två följande åren ökade inte bara möjligheterna och utsikterna för revolutionär
aktivitet i Ryssland utan fördjupade också klyftan mellan bolsjeviker och mensjeviker. Lenins
egensinniga handlande i Prag väckte indignation bland andra partigrupper. Men ingenting rubbade
hans beslut att följa en oberoende kurs. I augusti 1912 sammankallade Trotskij ett möte mellan
socialdemokrater av alla åsiktsriktningar i Wien, i hopp om att än en gång kunna bereda väg för en
återförening. Men mötet fördömdes och förlöjligades av bolsjevikerna med resultatet att
”augustiblocket” blev en tillfällig koalition mellan mensjeviker, trotskister och mindre grupper mot
bolsjevikerna. Det fick ingen efterföljd utom att det förbittrade relationerna mellan Lenin och
Trotskij ytterligare. Inte vid någon tid skrev de om varandra på ett bittrare och giftigare språk än
under de 18 månader som följde på augustikonferensen.
Kriget 1914 var förutbestämt att tjäna som växthus åt revolutionens sådd. Den omedelbara effekten
av krigsutbrottet var att revolutionärernas uppgift komplicerades oerhört och den rudimentära
organisation de ägde bröts sönder. I Petersburg förenades de bolsjevikiska och mensjevikiska deputeradena i duman för ett ögonblick i en gemensam deklaration i hela det ryska socialdemokratiska
partiets namn, och vägrade rösta för krigskrediter. Från regeringssidan blev den första åtgärden att
understryka den regeringsfientliga pressen, inklusive den bolsjevikiska Pravda. Även i Västeuropa
begränsades propagandafriheten till en handfull små neutrala länder. Lenin, som arresterats och
hotats med internering i Österrike, tog sin tillflykt till Schweiz och upprättade i Bern, när Zinovjev
förenat sig med honom, vad som snart blev betraktat som bolsjevismens auktoritära centrum.
Lenin tvekade inte om partiets inställning till kriget. Efter stuttgartkongressen 1907 hade den Andra
internationalen på Lenins tillskyndan bundit sig vid att ålägga socialdemokraterna att i händelse av
krig ”använda den ekonomiska och politiska krisen, som orsakats av kriget till att ... påskynda
förstörelsen av kapitalistklassens klassherravälde”. 61 Socialisternas och socialdemokraternas avfall i
Västeuropa, där de nästan som en man, stödde sina respektive regeringar i augusti 1914 var det
svartaste förräderi. Det rubbade på intet sätt Lenins övertygelser. Han kom fram till Bern den 5
september 1914 och följande dag samlade han en liten grupp bolsjeviker som fanns till hands och
läste för dem ett antal teser om kriget, där han uttryckligen förkunnade att ”från arbetarklassens och
de arbetande massornas av alla folk i Ryssland synpunkt skulle ett nederlag för den tsaristiska
monarkin och dess trupper vara det minst onda” och förde fram de slagord som socialdemokratin
måste förkunna:
för det första allsidig propaganda, omfattande såväl trupperna som krigsskådeplatserna, för en socialistisk
revolution och för nödvändigheten att rikta vapnen inte mot de egna bröderna, andra länders löneslavar,
utan mot de reaktionära och borgerliga regeringarna och partierna i alla länder. Det är obetingat
nödvändigt att organisera illegala celler och grupper inom alla nationers trupper för att bedriva sådan
propaganda på alla språk. En skoningslös kamp måste föras mot kälkborgarnas och borgarnas chauvinism
och ”patriotism” i alla länder utan undantag. 62

En större konferens av bolsjeviker i Bern i februari 1915, som besöktes av såväl Bucharin,
Krylenko och Pjatakov som Lenin och Zinovjev, antog och publicerade en serie resolutioner efter
1939, s. 141) inkluderar tvärtemot i alla tidigare protokoll Stalin och Sverdlov bland dem som valdes till centralkommittén av kongressen och har följts i senare officiella redogörelser.
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liknande linjer. 63 Men de förblev en isolerad grupp. Plechanov predikade nationellt försvar som en
nödvändig inledning till reformer och intog på så sätt en ståndpunkt som inte gick att skilja från
Andra internationalens socialdemokratier eller arbetarepartier, som hade brännmärkts av Lenin som
”social-chauvinistiska”, och den mensjevikiska åsikten sträckte sig ända från Plechanovs ”höger”inställning till ”vänster”-inställningen hos Martov, som förklarade sig vara internationalist och gick
på Lenins linje när det gällde att ta avstånd från det ”imperialistiska kriget”. Men mellan bolsjevikerna och dessa vänstermensjeviker fanns det fortfarande en väsentlig skillnad. Lenin önskade göra
slut på kriget genom en socialistisk revolution över hela Europa, som skulle göra det möjligt för
Ryssland att gå vidare direkt från den borgerliga revolutionen till den socialistiska revolutionen.
Martov önskade göra slut på kriget genom en borgerligt-demokratisk fred på grundval av nationellt
självbestämmande och utan annekteringar och skadestånd; och ingen mensjevik som godtog den
reservationslösa dogmen om den kommande revolutionens borgerliga karaktär kunde sträcka sig
längre än hit. Både Martov och Lenin var närvarande vid den berömda zimmerwaldkonferensen för
internationella socialister som var emot kriget, i september 1915. Skillnaden mellan dem var
skillnaden mellan zimmerwald-högern och zimmerwald-vänstern.
I Ryssland drev händelsernas och åsikternas tryck gradvis bolsjeviker och mensjeviker isär efter det
inledande samarbetet mellan de båda grupperna, och bolsjevikernas överlägsna underjordiska
organisation, som trots att den allvarligt begränsades av polisförföljelser aldrig upphörde att
fungera, talade till deras förmån. Vid slutet av september 1914 höll fyra bolsjevikiska dumadeputerade och andra bolsjevikiska delegater från olika delar av Ryssland en hemlig konferens i Finland.
Inspirerade av Lenins teser från 24 augusti/6 september 1914 antog de en resolution som fördömde
— i ganska allmänna ordalag, det är sant — regeringen och kriget. En månad senare arresterades de
bolsjevikiska deputeradena tillsammans med andra framstående bolsjeviker, däribland Kamenev,
som hade samlats för en ny konferens, och tidigt 1915 landsförvisades de till Sibirien. 64 Under
rättegångsförhören hävdade både Kamenev och två av deputeradena att de inte instämde i Lenins
teser så länge som dessa ålade partiet att arbeta för ett nationellt nederlag i kriget. 65 Men där
bolsjevikerna vacklade, upplöstes mensjevikerna i Ryssland nästan helt och gick inte att skilja från
andra ”progressiva”, som förenade en patriotisk inställning till kriget med krav på demokratiska
reformer.
Deporteringen av alla de främsta bolsjevikerna från Petrograd till Sibirien, där Sverdlov, Stalin och
Ordzjonikidze redan avtjänade förvisningsstraff från före krigsutbrottet, bröt bokstavligen upp den
centrala bolsjevikiska organisationen i Ryssland. Under åtta månader existerade inte centralkommitténs så kallade ”ryska byrå”. Sommaren 1916 återinstiftades den av en partiarbetare vid
namn Sjljapnikov, som i början av kriget hade bott i Paris och varit med på bernkonferensen 1915
och senare hade skickats till Skandinavien av Lenin, för att arrangera smugglingen av partilitteratur
in i Ryssland. Sjljapnikov återvände till Petrograd och invalde två unga partimedlemmar, som
hittills inte märkts så mycket och därför hade undgått att arresteras, Zalutskij och Molotov (en ung
intellektuell från Kazan, vars rätta namn var Skrjabin, och som hade gjort sin partidebut på Pravdas
redaktion 1912) och de bildade nu en ny ”rysk byrå”. 66 Det fanns emellertid inte mycket att göra.
Lokala kommittéer i några få stora centra fortsatte med olovlig propaganda. Men kommunikationerna med centralkommittén i Schweiz var tillfällig och osäker, trots att nummer av partitidskriften Sotsial-Demokrat, publicerad av Lenin med oregelbundna mellanrum under hela kriget,
ibland lyckades ta sig fram. I Ryssland hade partiet ingen publikation sedan Pravda lagts ner vid
krigsutbrottet.
Under tiden satt Lenin i Schweiz och iakttog och skrev.
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I början på 1916 flyttade han från Bern till Zürich, där han lättare fann material för Imperialismen
som kapitalismens högsta stadium, hans viktigaste arbete under kriget. Han skrev också mycket om
socialisternas inställning till kriget och om frågan om nationellt självbestämmande, som hade blivit
mycket angelägen genom den allierade propagandan, och om vilken partiets åsikter gick skarpt isär.
I april 1916 var han med på en andra konferens med zimmerwaldgruppen i Kienthal. Förhandlingarna tycktes visa en lätt rörelse mot vänster bland de socialister som var emot kriget, men ingen
verklig enighet i åsikter eller syften. Lenins tilltro till att han hade rätt i sin tro slokade aldrig. Men
tillvarons småskurna monotoni och oförmågan att handla, undergrävde något hans optimism.
Hösten 1911, vid vad som tycktes vara reaktionens mörkaste ögonblick hade han sett allt fler tecken
på att ”tiden för den s. k. fredliga borgerliga parlamentarismen närmar sig sitt slut för att ge plats åt
en tid av revolutionär kamp av proletariatet som organiserats och övats i den marxistiska idéns anda
och som kommer att krossa det borgerliga styrelseskicket och upprätta den kommunistiska
ordningen. 67 I januari 1917 var han inför en schweizisk åhörarskara tveksam om huruvida ”vi, de
gamla” (Lenin var fyrtiosex år) skulle ”leva för att se den kommande revolutionens avgörande
slag”. 68 Omkring sex månader senare bröt revolutionen ut i Ryssland, och efter mer än en månads
orolig väntan och besvärliga förhandlingar, reste Lenin med en grupp på ungefär tjugo bolsjeviker,
däribland Zinovjev, Radek, Sokolnikov och Safarov, genom Tyskland till Sverige enligt en överenskommelse med de tyska myndigheterna, i en järnvägsvagn avspärrad från kommunikation med
världen utanför. 69 Sällskapet nådde Petrograd den 3 april 1917.
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4. Från februari till oktober

1

Februarirevolutionen 1917 som krossade den romanovska dynastin var ett spontant utbrott av en
massa, som blivit förbittrad av krigets försakelser och av den påtagliga olikheten i fördelningen av
bördorna. Den välkomnades och användes av ett brett skikt av borgerligheten och den officiella
klassen, som hade förlorat förtroendet för det enväldiga styrelseskicket och särskilt för tsaren och
hans rådgivare. Det var från denna del av befolkningen den första provisoriska regeringen togs. De
revolutionära partierna spelade ingen direkt roll i revolutionens framväxt. De väntade den inte och
var först något förbryllade av den. Skapandet i revolutionsögonblicket av en petrogradsovjet av
arbetardeputerade var en spontan handling av grupper av arbetare utan central styrning. Det var
återupplivande av petersburgssovjeten, som hade spelat en kort men ärofull roll i 1905 års revolution, och var, liksom sin föregångare, en icke-partibunden organisation, vald av fabriksarbetare;
social-revolutionärer, mensjeviker och bolsjeviker var alla representerade i den. Den aspirerade inte
till en början på regeringsmakten, delvis på grund av att dess ledare var av den hittills vedertagna
åsikten att Ryssland var moget för en borgerlig revolution och ännu inte för en socialistisk, och
delvis därför att den inte hade någon känsla för sin egen kunnighet eller färdighet att regera.
Sovjetens attityd beskrevs efteråt av Lenin som ett ”frivilligt överlämnande av statsmakten till
borgerligheten och dess ‘provisoriska regering’ ”. 2
Det faktum att sovjetens lagar erkändes av ett ständigt ökande antal arbetare och soldater gav den,
trots sig själv, en auktoritetsställning, som inte kunde förbises, och detta var den praktiska och
nästan tillfälliga grunden för det s. k. ”dubbelväldet” (el ”dubbelmakten”) som februarirevolutionen
hade satt upp, när den allmänna myndigheten på något sätt utövades av två konstellationer, vilkas
inställning till varandra oroligt svängde mellan rivalitet och samarbete. Den provisoriska regering
som var den lagliga efterträdaren till den tsaristiska regeringen och erkänd som sådan av världen
utanför, och de självkonstituerade och därför revolutionära sovjeterna av arbetardeputerade.
Petrograds exempel följdes med sovjeter som upprättades i Moskva och andra stora städer och,
något senare, i landsorten; och detta i sin tur ledde till att den första ”allryska konferensen” av
sovjeter sammankallades i slutet av mars 1917.
1
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Av de två fraktionerna av det ryska socialdemokratiska arbetarepartiet var det först mensjevikerna
som gynnades mest av februarirevolutionen. Lika som under 1905 tycktes löftet om en konstitutionell regering rättfärdiga deras program och gav den ett övertag över bolsjevikerna. En borgerligt
revolutionär regim som åtnjöt ett kritiskt stöd av goda marxister ända till dess den borgerliga
kapitalismen hade uttömt sina möjligheter och vägen låg öppen för den socialistiska revolutionen –
detta var exakt den mensjevikiska bilden av det första stadiet i den revolutionära processen.
”Dubbelväldet”, betraktad som ett författningsenligt kompanjonskap mellan den borgerliga
regeringen och den proletära ”legala oppositionen” var faktiskt väsentligen mensjevikisk till sitt
upphov. Den mest genanta punkten för mensjevikerna var deras inställning till kriget, där de inte
var överens inbördes. Men en politik som gick ut på att trycka på den borgerliga regeringen att
stoppa kriget med ett demokratiskt program utan att gå in på exakta detaljer om sätten och medlen
att få slut på det tycktes för ögonblicket tillfredsställa alla krav. Mensjevikerna uppnådde snabbt en
dominerande ställning inom petrogradsovjeten. Dess förste president var den georgiske mensjeviken Tjcheidze. Mensjevikernas främsta rivaler var socialrevolutionärerna. Det dröjde inte länge
förrän sovjeterna av arbetardeputerade blev sovjeterna av arbetar- och soldatdeputerade, och medan
armén upplöstes i kämpande massor av bönder som ropade efter fred och mark och som räknade
med att socialrevolutionärerna skulle fullfölja sina strävanden, så fortsatte socialrevolutionärernas
(eller SR som de vanligen kallades) stjärna att stiga.
Bolsjevikerna tycks ha vunnit minst. Revolutionens plötsliga utbrott hade lämnat besluten om den
bolsjevistiska politiken i händerna på tre män (två av dem unga och utan erfarenhet) som var avskurna inte bara från particentralen i Schweiz utan också från de andra erfarna partiledarna som var
kvar i Sibirien. Det var en besvärande situation. Å ena sidan var de bundna till Lenins teser från
1914 och av allt han sedan hade skrivit om den sensationella politik, som man visste att också
många bolsjeviker såg på med avsmak och som gick ut på att förkunna inbördeskrig och nationellt
nederlag. Å andra sidan hade partiresolutionen från 1905 tänkt på upprättandet av en provisorisk
revolutionär regering som resultat av en demokratisk revolution och hade gått med på att ett bolsjevistiskt samarbete i en sådan regering kunde vara önskvärd ”i syfte att kompromisslöst kämpa mot
alla kontrarevolutionära försök och att försvara arbetarklassens oberoende intressen”. 3 Med såpass
mycket ledning och ingenting mera konstituerade Sjljapnikov, Zalutskij och Molotov den ryska
centralkommittébyrån och utarbetade ett partimanifest som publicerades som en affisch den 26
februari 1917 och två dagar senare återfanns som bilaga till första numret av petrogradsovjetens
Izvestija. 4
När man tar allt i betraktande var det ett anmärkningsvärt företag. Eftersom ingen provisorisk
regering ännu hade utropats uppstod aldrig frågan om att definiera relationerna till en sådan. Manifestet uppmanade arbetarklassen och den revolutionära armén att skapa en provisorisk revolutionär
regering, som skulle upprätta republik, införa demokratiska reformer som åttatimmars arbetsdag,
konfiskering av egendomar och skapa en konstituerande församling på grundval av allmän rösträtt
och hemlig omröstning, konfiskera och fördela födoämneslager och ”gå in i förhandlingar med
proletariatet i de krigförande länderna för en revolutionär kamp av folk i alla länder mot sina
förtryckare och förslavare ... och för att avsluta den blodiga mänskliga slakt som har pålagts de
förslavade folken”. Fabriksarbetare och upprorsarméer uppmanades att välja representanter till
denna provisoriska revolutionära regering. Maningen slutade med en hyllning till ”revolutionens
röda fana”, ”den demokratiska republiken”, ”den revolutionära arbetarklassen” och ”det revolutionära folket och upprorsarmén” – Lenin som läste utdrag ur detta manifest i den tyska pressen
medan han ännu var i Schweiz och kämpade för att kunna ordna sin resa till Ryssland, påpekade
såsom särskilt viktigt och särskilt aktuellt den ”fullständigt riktiga tanken att det för att nå fred
krävs förbindelser med alla krigförande länders proletärer”.5
3
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Februarirevolutionen hade undanröjt alla hinder utom bristen på mänsklig kraft att återupprätta
partitidskriften. Utgivningen av Pravda återupptogs den 5 mars 1917 under en redaktion bestående
av Molotov, vilken såsom medlem av centralkommitténs byrå bar huvudansvaret, Kalinin, då liksom senare uppskattad mindre för sina intellektuella egenskaper än för sitt anseende som en
användbar partimedlem av bondeursprung, och Jeremjev, som man inte vet så mycket om utom att
han hade varit en av bidragsgivarna till Pravda 1912. 6 Det första numret distribuerades fritt, det
andra såldes i 100.000 exemplar. 7 De åsikter som uttrycktes i de sju första numren av den nya
Pravda var grovt taget desamma som i partimanifestet. Den förkastade den existerande provisoriska
regeringen som en ”regering av kapitalister och godsägare” och ansåg att sovjeten skulle sammankalla en konstituerande församling för att upprätta en ”demokratisk republik”. Den 10 mars 1917
publicerades en resolution av byrån i krigsfrågan, som talade för en ombildning av det imperialistiska kriget till ett inbördeskrig för att befria folken från de styrande klassernas ok, men man avhöll
sig ännu från att uttryckligen mana till nationellt nederlag. Men den var inte immun mot återfall.
Samma nummer som tryckte denna resolution tryckte en artikel av Olminskij som avslutades med:
(den borgerliga) revolutionen är ännu inte fullbordad. Vi lever under slagordet ”slåss tillsammans”.
I partiangelägenheter varje parti för sig, men alla som en man för den gemensamma saken.
Situationen komplicerades av att den lokala partikommittén i Petrograd återupplivades. Denna hade
för första gången fått legal status och hade dragit till sig ett stort antal nya rekryter och visade upp
en förvirrande mängd skilda åsikter. Allmänt sett stod petrogradkommittén längre till höger än
byrån. När den unge Molotov dök upp på en av dess sessioner den 5 mars 1917 och föreslog en
resolution som angrep den provisoriska regeringen såsom kontrarevolutionär och krävde att den
skulle ersättas av en regering som kunde genomföra ett demokratiskt revolutionärt program, misslyckades han med att övertyga majoriteten av kommittén, som antog en text som lovade att inte
motsätta sig den provisoriska regeringen så länge som ”dess handlingar svarar mot proletariatets
och de breda demokratiska folkmassornas intressen”. 8
Denna förvirrade situation bragtes i ännu värre oordning av att Kamenev, Stalin och Muranov
anlände till Petrograd från Sibirien den 13 mars 1917 – den dag då det sjunde numret av Pravda
kom ut. Kamenev var en erfaren skribent och hade tillförordnats som redaktör av det centrala
partiorganet – på den tiden Rabotjaja Gazeta – av pragkonferensen 1912. Stalin som hade varit
medlem av partiets centralkommitté sedan 1912 ersatte Sjljapnikov som äldre partiorganisatör i
Petrograd. Muranov var en av de bolsjevistiska deputeradena i den fjärde duman. Alla tre hade
tidigare arbetat på den gamla Pravda. 9 De tog omedelbart över tyglarna från Sjljapnikov och hans
unga kolleger, och Pravda från den 15 mars 1917 förkunnade att Muranov hade tagit sig an
ledningen av tidskriften och att Stalin och Kamenev hade kommit med i redaktionen. De tidigare
redaktionsmedlemmarna var troligen kvar, men med minskat inflytande och färre förmåner.
Dessa åtgärder var helt naturliga, hur motbjudande de än var för interimsledarna, som hade gjort bra
ifrån sig i en svår situation 10 och skulle inte ha väckt något intresse utom för det förhållandet att
nykomlingarna genomförde en kontroversiell förändring av politiken. En kort artikel av Stalin i
Pravda från den 14 mars 1917 var mindre anmärkningsvärd för vad den sade än för var den utelämnade. Den uppmanade arbetare, bönder och soldater att samlas i sovjeterna ”som organ för
samlingen och kraften i de ryska revolutionära styrkorna”. Men den nämnde varken den provisoriska regeringen eller kriget, och den försiktiga maningen att ”bevara de rättigheter som har vunnits
6

A. Sjljapnikov, Semnadtsjatyj God, II (1924), s. 178.
Ibid., II, s. 114.
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Pervji Legalnyj PK Bolsjevikov (1927), s. 18-19. Partikommittén höll fast vid namnet ”Petersburg” i sitt namn och
vägrade att erkänna namnbytet som gjorts 1914 i ”chauvinistiskt syfte” av den tsaristiska regeringen (ibid., s. 5).
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Enligt N. Popov, Outline History of the Communist Party of the Sovjet Union (Engelsk övers. n. d.), 1, s. 277, var alla
tre med i redaktionen 1912. Stalin deltog med att framställa första numret (Stalin, Sotjinenija, V, s. 130) och
arresterades den dag den kom ut den 22 april 1912. Kamenev sändes till Petersburg i början av 1914 för att ta hand om
Pravda (Krupskaja, Lenin, svensk översättning 1976, s. 265).
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Sjljapnikov avslöjade sin känsla av missnöje i sina annars värdefulla memoarer. Molotov förhöll sig tyst – en vana
som var honom till gagn under hela hans karriär.
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för att slutligen slå ner den gamla makten och flytta den ryska revolutionen framåt”, närmade sig
mycket mer den mensjevikiska formeln om att pressa borgerligheten framåt bakifrån än den
bolsjevikiska formeln om att ta ledningen. 11 Följande dags nummer som innehöll meddelandet om
förändringarna i redaktionen bar på första sidan en proklamation från petrogradsovjeten. ”Till
folken i hela världen”, som förkunnade att ”vi skall oförskräckt försvara vår egen frihet” och ”den
ryska revolutionen skall inte rygga tillbaka inför angriparnas bajonetter”. 12 Denna följdes av en
signerad artikel av Kamenev:
När armé står emot armé, skulle det vara en mycket dum politik att föreslå den ena av dessa arméer att
lägga ner vapnen och gå hem. Detta skulle inte vara en fredspolitik utan en slavpolitik, som skulle
förkastas med avsky av ett fritt folk.

Ett fritt folk kunde bara ”svara kula med kula, granat med granat”. Denna helhjärtade underskrift på
det nationella försvaret bekräftade uttryckligen Kamenevs uttalande i rätten mer än två år tidigare,
att han inte delade Lenins ställningstagande. 13
Enligt Sjljapnikov, som vid detta tillfälle blir vår enda auktoritet, så uppväckte Pravdas frontförändring bestörtning bland de bolsjevistiska fabriksarbetarna och det hölls ett möte, där byrån,
petrogradkommittén och de landsförvista från Sibirien alla var representerade. Under diskussionens
lopp tog Stalin och Muranov avstånd från Kamenevs åsikter. Han ”underkastade sig det allmänna
beslutet och antog en ‘moderat ställning’ i organisationen”. 14 Resultatet av diskussionen tycks
mindre ha blivit en kompromiss än ett dödläge, ty medan Pravda inte publicerade fler artiklar som
var så uttalat för ett nationellt försvar, så avhöll den sig också från varje grundlig attack mot den
provisoriska regeringen eller dess krigspolitik. 15 En äldre och försiktigare redaktion hade undertryckt den häftiga glöd som visats i de tidigare numren och retirerat till en bekvämare ställning på
staketet. När det hölls en partikonferens för att besluta om vilken väg man skulle följa vid den första
allryska konferensen med sovjeterna i slutet av mars 1917, så skilde sig knappast Stalins framlagda
uttalande att ”endast stödja den provisoriska regeringen i dess handlande i den utsträckning den
följer den väg där den är till nytta för arbetarklassen och de revolutionära småbönderna” till innehållet från den formel som mensjevikmajoriteten hade antagit vid sovjetkonferensen, och de flesta
bolsjevikerna den åsikt Stalin uttryckt, att ett enande var möjligt enligt Zimmerwald-Kienthal-linjen
med de mensjeviker som var emot nationalförsvaret. 16
Mer än sju år senare på höjdpunkten av Stalins kontrovers med Trotskij, erkände Stalin sitt misstag
vid denna tid. Sedan han hävdat att partiet varken kunde söka störta den provisoriska regeringen,
eftersom den var sammankopplad med sovjeterna, eller stödja den, eftersom den var en imperialistisk regering, fortsatte Stalin:
Partiet – dess majoritet ... antog en påtryckningspolitik av sovjeterna mot den provisoriska regeringen i
fredsfrågan, och beslöt att inte genast ta steget från det gamla slagordet om proletariatets och småböndernas diktatur till det nya om makt åt sovjeterna. Denna fifty-fifty-politik avsåg att ge sovjeterna en
möjlighet att i de konkreta frågorna om freden upptäcka den provisoriska regeringens imperialistiska
natur och så ta avstånd från den. Men det var ett i grunden felaktigt ställningstagande, därför att det födde
pacifistiska illusioner och hindrade massornas revolutionära uppror. Detta felaktiga ställningstagande
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delade jag med andra partikamrater och förkastade det fullständigt först i mitten av april, då jag anslöt
mig till Lenins teser. 17

Argumenteringen är inte särskilt övertygande och tillskriver subtiliteten i avsikten saker som
berodde på ren förvirring. Men man kan känna sympati med dem som sökte hamra ut en konsekvent
bolsjevikpolitik i Petrograd under marsdagarna 1917. Ingen hade ännu motsatt sig åsikten att den
ryska revolutionen inte var och inte kunde bli något annat än en borgerlig revolution. Detta var den
solida och godtagna doktrinära ram som politiken måste infattas i. Ändå var det svårt att inom
denna ram finna något tvingande skäl att kasta den provisoriska regeringen, som utan tvivel var
borgerlig, från makten, eller att kräva att makten överfördes till sovjeterna som väsentligen var
proletära, eller – minst av allt – förkasta kravet på en ”demokratisk” fred och predika inbördeskrig
och nationellt nederlag. Cirkeln kunde inte göras kvadratisk. Man lämnade åt Lenin att inför sina
förvånade lärjungars ögon krossa ramen.
Scenen vid Lenins ankomst till Finlandsstationen i Petrograd kvällen den 3 april 1917 har återgivits
av åtminstone fyra ögonvittnen. 18 Han hade blivit mött i Bjelostrov, den sista stationen före Petrograd, av en grupp som representerade centralkommitténs ryska byrå och som leddes av Sjljapnikov.
På tåget ansatte Lenin Sjljapnikov med frågor om hur saker stod till inom partiet ... om orsakerna
till Pravdas vändning mot ”defencism” om de enskilda kollegernas ställningstaganden. Vid ankomsten till Petrograd hälsades han av medlemmar av centralkommittén och Pravdas redaktion.
Bland dem var Kamenev, som han genast började tillrättavisa med gott humör: ”Vad är detta du
skriver i Pravda? Vi såg några av dina artiklar och kritiserade dig ordentligt”. Alexandra Kollontaj
kom fram med en bukett som Lenin bar klumpigt och gruppen fortsatte till det tidigare kejserliga
väntrummet. Här blev Lenin officiellt välkomnad av Tjcheidze, presidenten i petrogradsovjeten,
som med ett par omsorgsfullt valda ord uttryckte sina förhoppningar om att de demokratiska leden
skulle slutas i försvar för ”vår revolution”. Lenin vände sig obestämt bort från det officiella
sällskapet mot den folkmassa som samlats utanför, tilltalade dem som ”kära kamrater: soldater,
sjömän och arbetare”, hälsade i deras personer ”den segrande ryska revolutionen”, förklarade att det
”imperialistiska rövarkriget” var början till inbördeskrig över hela Europa och drog slutsatsen:
Vilken dag som helst, om inte i dag eller i morgon, kommer sammanbrottet för hela den europeiska
imperialismen. Den ryska revolutionen som ni har åstadkommit har startat och öppnat en ny epok. Leve
den världsomfattande socialistiska revolutionen. 19

Som Suchanov anmärker, var det inte ett svar till Tjcheidze. Det passade inte ens ”sammanhanget
med den ryska revolutionen som den sågs av alla utan undantag som hade bevittnat den eller
deltagit i den”. Lenin hade talat, och hans första tal hade inte handlat om den borgerliga
revolutionen utan om den socialistiska.
På torget utanför stationen var det en massdemonstration av bolsjeviker ledd av en pansarbil som
bar partifanan. Lenin stod på pansarbilen och talade till den hurrande folkmassan i liknande ordalag
och talade senare samma kväll i två timmar till en åhörarskara ur partiet i partihögkvarteret. Den
sakta stigande förvåning som hans ord mottogs med av de andra partiledarna beskrevs av ett ögonvittne tio år senare:
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”Man hade väntat sig att Vladimir Iljitj skulle komma och kalla centralkommitténs ryska byrå till
ordningen och särskilt kamrat Molotov, som intog en speciellt motsträvig hållning mot den provisoriska
regeringen. Det visade sig emellertid att det var Molotov som stod Iljitj närmast av alla.” 20

Följande dag ägde flera diskussioner rum i hans systers våning och i Pravdas redaktionslokaler, 21
och på eftermiddagen talade han inför ett möte med socialdemokrater – bolsjeviker, mensjeviker
och oberoende i Tauridepalatset, där sovjeten höll sina sessioner. Det var vid detta sista tillfälle som
Lenin för första gången läste upp de berömda ”aprilteserna” som sammanfattade hans åsikter, det
var då som Bogdanov avbröt med rop som ”Delirium, en dåres dillerier”, det var då som Goldenburg, en annan före detta bolsjevik, förklarade att ”Lenin hade satt upp sig som kandidat till en
europeisk tron som hade stått vakant i 30 år, Bakunins tron”, det var då som Steklov, redaktören för
Izvestija, som snart skulle förena sig med bolsjevikerna, tillade att Lenins tal bestod av ”abstrakta
konstruktioner som han snart skulle överge när han blivit närmare bekant med den ryska situationen”. Lenins tal angreps från alla sidor, endast Kollontaj talade för det, och Lenin lämnade salen
utan att utnyttja sin rätt till replik. 22 Teserna Om proletariatets uppgifter i den nuvarande
revolutionen publicerades i Pravda den 7 april 1917. 23 Nyckeln till Lenins ställningstagande finns i
dessa teser:
Det säregna i det nuvarande läget i Ryssland är övergången från revolutionens första etapp, som på grund
av proletariatets otillräckliga medvetenhet och organisation förde bourgeoisin till makten, till dess andra
etapp, som måste lägga makten i händerna på proletariatet och de fattigaste bondeskikten.

Den negativa slutsatsen av detta var att förkasta den provisoriska regeringen och dess stöd för kriget
och att överge dårskapen i kraven på att ”denna regering, kapitalisternas regering, skall upphöra att
vara imperialistisk”. Den positiva slutsatsen var att förklara för massorna att ”sovjeten av arbetardeputerade är den enda möjliga formen för en revolutionär regering”. Så länge som sovjeten ”stod
under borgerlighetens inflytande”, det vill säga, så länge den innehöll en icke-bolsjevistisk
majoritet, var arbetet på att undervisa, partiets huvudsakliga uppgift. Men målet var klart:
Inte en parlamentarisk republik – att återgå till den från arbetardeputerades sovjeter skulle vara ett steg
tillbaka – utan en republik av arbetar-, lantarbetar- och bondedeputerades sovjeter i hela landet, nedifrån
och upp.

Lenin inbegrep alltså att det ögonblick när bolsjevikerna genom massupplysning säkrade en majoritet i sovjeten, skulle vara det rätta ögonblicket att föra revolutionen vidare in i sin andra eller socialistiska fas. Denna implikation överfördes till de ekonomiska teserna, som föreslog nationalisering
av all mark och ombildning av de stora egendomarna till mönstergårdar under sovjetens kontroll,
fusioner av existerande banker till en nationell bank (en mildare omskrivning för nationalisering av
bankerna), och tillade som tredje punkt:
Det är inte vår omedelbara uppgift att ”införa” socialism utan endast att ofördröjligen ställa den
samhälleliga produktionen och produkternas fördelning under kontroll av arbetardeputerades sovjeter.

Teserna slutade med ett förslag att revidera partiprogrammet och ändra partinamnet från ”socialdemokratisk” till ”kommunistisk”, och med ett krav på att skapa en revolutionär international.
Lenins försiktiga formuleringar lämnade rum åt en viss praktisk vaghet om det exakta ögonblicket
för övergången till socialismen, men inget åt tvivel på övergången som det huvudsakliga målet, och
det var om denna punkt strider genast satte igång. Dagen efter publiceringen av teserna innehöll
Pravda vad som tycktes vara en redaktionell not, signerad Kamenev, som betonade att de bara
representerades Lenins personliga åsikt och som slutade:
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Vad kamrat Lenins allmänna schema beträffar så förefaller det oss oantagligt, eftersom det utgår ifrån att
den borgerligt demokratiska revolutionen är avslutad och räknar med att denna revolution omedelbart
skall förvandlas till en socialistisk... 24

Samma dag diskuterade partiets petrogradkommitté Lenins teser och förkastade dem med tretton
röster mot två och en nedlagd. 25 Utmaningen skulle också tas upp vid Petrograds ”allstads” partikonferens, som skulle följa tio dagar senare. Under tiden utvecklade Lenin sina åsikter i ännu en
artikel i Pravda och i två pamfletter, den andra av dessa publicerades inte förrän några månader
senare.
Enligt Lenins analys bestod ”dubbelväldet” av två skilda regeringar. Den provisoriska regeringen
var borgerlighetens regering, sovjeterna var en diktatur bildad av ”proletariatet och (de i
soldatuniform klädda) bönderna”. 26 Eftersom makten redan överförts till denna dubbla myndighet,
var det sant att ”såtillvida är den borgerliga eller den borgerligt demokratiska revolutionen i
Ryssland avslutad”, även om inte alla de nödvändiga borgerligt demokratiska reformerna ännu hade
genomförts. ” ’Proletariatets och böndernas revolutionärt demokratiska diktatur’ har redan förverkligats” (”i viss form och till en viss grad” lade Lenin försiktigtvis till i en fotnot). 27 Det egendomliga i situationen var ”sammanflätningen” (Lenin använde detta ord ett flertal gånger) av den
provisoriska regeringens borgerliga makt och sovjeternas (om inte aktuella så potentiella)
revolutionära diktatur. Framtiden satte igång kampen mellan borgerligheten och proletariatet för
bondemassorna. 28 För ögonblicket var det ”faktum, att en klassamverkan mellan bourgeoisin och
bönderna äger rum”. Sovjeterna var fortfarande enligt den mensjevikiska uppfattningen ”ett bihang
till den provisoriska regeringen”. Men om och när småbönderna tillskansade sig mark åt sig själva
(vilket i klasstermer innebar att bolsjevikerna skulle vinna en majoritet i sovjeterna) då började ”en
ny etapp av den borgerligt demokratiska revolutionen”. 29 Lenins kraftfulla argumentation implicerade ännu en gång övergången till socialism, men stannade strax innan han uttryckligen proklamerade den. Han ansåg det ännu som omoget att kräva att den provisoriska regeringen störtades.
Men han betonade att ”dubbelväldet” inte kunde vara annat än en övergående stridsfas som måste
sluta i en seger för den ena eller andra sidan, ”Två statsmakter kan inte existera inom en stat”. 30
Den mensjevikiska idén om kompanjonskap skulle inte fungera. Förr eller senare måste sovjeterna
krossa den provisoriska regeringen eller själva gå under.
Partikonferensen i Petrograd visade sig bli en sorts repetition inför den allryska partikonferensen på
så sätt att frågorna diskuterades två gånger om av samma huvudpersoner och med samma resultat i
den mindre och den större församlingen. Förhandlingarna visade än en gång Lenins oerhörda makt
över partiet, en makt som inte vilade på vältalighet utan på en klarsynt och genomträngande
argumentation, som gjorde ett oemotståndligt intryck av unik behärskning av situationen. ”Innan
Lenin anlände” sade en delegat vid petrogradkonferensen ”vandrade alla kamraterna omkring i
mörker.” 31 Nu var det bara Kamenev som presenterade ett sammanhängande försvar för den politik
som antagits av alla de ledande bolsjevikerna i Petrograd innan aprilteserna presenterades.
Huvudfrågan hade begränsats till frågan huruvida, som Lenin föreslog, partiet skulle arbeta för att
överföra makten till sovjeterna, eller som Kamenev önskade, det skulle nöja sig med ”den mest
vaksamma kontroll” över den provisoriska regeringen från sovjeternas sida. Kamenev var särskilt
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sträng mot allting som kunde tolkas som ett incitament att krossa regeringen. I den avgörande
omröstningen led Kamenevs motförslag nederlag med tjugo röster mot sex och nio nedlagda. 32
Den allryska partikonferensen (i partihistorien känd som ”aprilkonferensen”) sammanträdde tio
dagar senare i skuggan av en regeringskris. Miljukovs not från den 18 april 1917 som lovade att
hålla de löften som den tsaristiska regeringen givit de allierade, hade upprest en proteststorm som
ledde till hans framtvingade avgång. Vid konferensen flöt tidvattnet ännu mer till Lenins förmån.
Stalin och Zinovjev stödde honom mot Kamenev, den förste kortfattat, den andre något längre. 33
Lenin sträckte en gång en försonande hand mot Kamenev, genom att säga att trots att den
provisoriska regeringen måste krossas, kunde den inte krossas ”nu och inte på det vanliga sättet”. 34
De viktigaste resolutionerna genomdrevs med en överväldigande majoritet av de 150 delegaterna.
Med endast sju nedlagda röster förklarade konferensen att tillkomsten av den provisoriska regeringen ”har inte förändrat och kunde inte förändra” den imperialistiska karaktären på Rysslands deltagande i kriget, och åtog sig att bidra till att överföra hela satsmakten ”i alla krigförande länder till
det revolutionära proletariatet”. Detta följdes av en resolution, som antogs med endast tre röster mot
och åtta nedlagda, och som fördömde den provisoriska regeringen för dess ”öppna samarbete” med
”borgarnas och godsägarnas kontrarevolution” och krävde aktiva förberedelser bland ”proletärer
från land och stad” för att åstadkomma att hela statsmakten överförs ”i händerna på arbetar- och
soldatdeputerades sovjeter eller andra organ som direkt uttrycker folkmajoritetens vilja (lokala
självstyrelseorgan, konstituerande församlingen osv.)”. 35 Den tyngst vägande oppositionen uppstod
mot resolutionen om det ”rådande läget”, ty även sedan partiet, som vant sig vid idén om en borgerlig revolution som det närmaste målet, hade antagit Lenins politik, hyste det en tvekan att förkunna
övergången till det socialistiska stadiet i revolutionen. Denna resolution förklarade att ”de objektiva
betingelserna för en socialistisk revolution, som otvivelaktigt existerade redan före kriget i de mer
utvecklade och I avancerade länderna, har mognat och fortsätter att mogna med otrolig hastighet
som ett resultat av kriget”, att ”den ryska revolutionen är bara den första etappen av den i första av
proletära revolutioner som är krigets oundvikliga resultat”, och att gemensam aktion av arbetarna i
olika länder var det enda sättet att garantera ”den mest systematiska utveckling och den säkraste
framgången för en socialistisk världsrevolution”. Den återvände sedan till det gamla argumentet, att
medan det omedelbara förverkligandet av ”den socialistiska omvandlingen” inte var möjlig i
Ryssland, så skulle proletariatet inte desto mindre vägra att stödja borgerligheten och skulle själv ta
ledningen när det gällde att genomföra de praktiska reformer som krävdes för att fullborda den
borgerliga revolutionen. Denna resolution antogs enbart med en majoritet på sjuttioen mot trettionio
och åtta nedlagda. 36 Inte heller svarade någon på den fråga som endast Rykov tycks ha ställt:
Varifrån kommer den socialistiska revolutionens sol att gå upp? Jag tror att med alla förhandenvarande
villkor, med vår levnadsstandard, tillhör igångsättandet av den socialistiska revolutionen inte oss. Vi har
inte styrkan, inte heller de objektiva förutsättningarna för det. 37

Aprilkonferensens antagande av parollen ”all makt till sovjeterna” gav för första gången konkret
form och en konstitutionell prägel åt det bolsjevistiska revolutionsschemat, trots att det inte
anvisade omedelbar revolutionär handling. Lenins något ljumma attityd till sovjeterna 1905 hade
modifierats av deras kraft och framgång i att uppbringa folkets stöd, och av det anseende som fanns
hos dem även efter deras nedgång. Våren 1906 refererade han till dem som ”nya organ för
revolutionär makt”:
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Dessa organ grundades uteslutande av de revolutionära lagren av befolkningen, de grundades utanför alla
lagar och förordningar på ett heltigenom revolutionärt sätt som en produkt av en primitiv folklig
skapelseakt, som ett prov på folkets oberoende handlande. 38

De kunde alltså betraktas som ett närmande till Lenins ide om en proletariatets och småböndernas
revolutionärt-demokratiska diktatur, och som den ”de facto startpunkten för en provisorisk regering”. 39 Men under den följande tiden av reaktion och modfälldhet bleknade minnet av sovjeterna
och det hördes inte mycket om dem i partidiskussionerna. När Lenin höll en lång föreläsning om
1905 års revolution för ett schweiziskt auditorium i januari 1917, avfärdades sovjeterna på tre eller
fyra meningar, fast man fortfarande höll dem räkning för att de på några ställen ”faktiskt fungerade
som en ny statsmakt”. 40
Det var därför förståeligt att återupplivandet av petrogradsovjeten i februari 1917, med hänsyn till
den mensjevikiska dominansen i dess led, inte först skulle ha glatt den bolsjevistiska proklamationen av den 26 februari. Men här uppträder en egendomlig parallell mellan Marx och Lenin.
Marx’ ”proletariatets diktatur” förblev i tjugo år efter det att han formulerade den, en abstrakt och
fritt svävande ide, till dess förkroppsligande i en institution skapad av män som till större delen inte
var hans lärjungar, och som i början betraktades med tunt beslöjad misstänksamhet av Marx själv:
Pariskommunen. Lenin hade utvecklat allt väsentligt i sin revolutionsteori innan man hört talas om
sovjeterna, och hans attityd till den första petersburgsovjeten – en icke-partibunden eller, ännu
värre, en mensjevikisk angelägenhet – var lika tveksam som Marx’ inför kommunen. Ändå blev
sovjeterna som vuxit till höjder genom sin utmaning mot enväldet 1905 de förutbestämda magasinen för revolutionär makt som Lenin drömde om. Det första av hans Brev från fjärran, som skrevs
i Schweiz i mars 1917 och det enda som publicerades före hans ankomst till Petrograd, hyllade
petrogradsovjeten som en ”en inofficiell, ännu outvecklad och relativt svag arbetarregering, som
uttrycker proletariatets och alla de fattiga befolkningsskiktens intressen i stad och på land”, och
denna åsikt innebar, som Lenin såg, att situationen redan var ”som bildar övergången från
revolutionens första till dess andra etapp”. 41 Vägen var således jämnad för aprilteserna där
erkännandet av denna övergång var klart sammankopplad med den nya parollen ”all makt åt
sovjeterna”. Det var vid denna tid som Lenin förkunnade att sovjeterna var en makt ”av samma typ
som Pariskommunen 1871” – en makt vars ursprung inte var ”en av parlamentet på förhand
diskuterad och antagen lag utan folkmassornas direkta initiativ underifrån och lokalt, det direkta
’erövrandet’, för att använda ett gängse uttryck”.42
Lenin kopplade på så sätt triumferande ihop sig själv med Marx och sovjeterna med kommunen.
Sovjeterna var inte bara ett förverkligande av den ”revolutionärt-demokratiska diktaturen”, de var,
liksom kommunen, en försmak av den marxistiska ”proletariatets diktatur”. 43
Men partilinjen förblev flytande på en punkt. De avslutande orden i partiprogrammet som antagits
1903 och fortfarande var oförändrade 1917 krävde ”en konstituerande församling vald av hela
folket”, och den tredje allbolsjevistiska partikongressen 1905 hade än en gång begärt ”att en konstituerande församling genom revolution sammankallades på grundval av allmän och direkt lika
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rösträtt och med hemlig omröstning”. 44 Det är sant att Lenin vid samma tid drev med dem som
trodde på ”den omedelbara födelsen” av en konstituerande församling, och förklarade att ”utan
väpnat uppror är en konstituerande församling ett spöke, en fras, en lögn, en i Frankfurt”. 45 Men
denna väsentligen borgerligt-demokratiska institution fortsatte inte desto mindre att uppta en framträdande plats i Lenins revolutionsschema. I april 1917 skulle det varit möjligt att hävda att denna
bräda i partiplattformen hörde till en tid när den borgerliga revolutionen låg i framtiden och att den
hade blivit obsolet genom att februarirevolutionen inträffade. Men detta argument användes aldrig,
utan tvivel därför att varken Lenin själv eller – ännu mindre – hans anhängare, var beredda att binda
sig vid åsikten att den borgerliga revolutionen var fullbordad. Aprilkonferensens resolution hade
nämnt både sovjeterna och den konstituerande församlingen såsom potentiella maktmottagare,
uppenbarligen utan att välja mellan dem, och under hela perioden februari-oktober 1917 fortsatte
bolsjevikerna tillsammans med alla andra vänstergrupper att ge röst åt kravet på en konstituerande
församling och att kritisera den provisoriska regeringen för att den dröjde med att sammankalla den,
omedvetna om någon som helst inkonsekvens mellan detta krav och det aktuella slagordet ”all makt
åt sovjeterna”. Om denna inkonsekvens – eller denna oförmåga att välja – hade undersökts till
källan, kanske den hade kastat ljus över den inledande oenigheten i partiet om aprilteserna. Men för
närvarande speglade den inte en meningsskiljaktighet utan en osäkerhet och brist på bestämning i
partiledarnas tänkande, inklusive Lenin, om den pågående revolutionära processens karaktär.
Händelserna lämnades att förbereda det kommande klargörandet.
Från ögonblicket för aprilkonferensen tycktes varje drag på det politiska schackbrädet spela
bolsjevikerna i händerna och rättfärdiga Lenins djärvaste kalkyler. Miljukovs not av den 18 april
hade varit ett slag i ansiktet, inte så mycket på bolsjevikerna som på de moderata element i
sovjeterna, som medan de förkastade bolsjevikernas fredspolitik genom inbördeskrig och nationellt
nederlag, inte desto mindre höll fast vid att man skulle säga nej till ”imperialistiska” mönster och
vidta omedelbara åtgärder för att säkra en ”demokratisk” fred. Miljukovs avgång framkallade
regeringens fall. I den första provisoriska regeringen hade Kerenskij varit den ende socialistiske
ministern och hans tvetydiga ställning hade markerats av hans ofta förekommande försök att avsäga
sig ansvaret för andra ministrars handlande. I början på maj bildades en ny regering, där, trots att
Lvov förblev premiärminister, sex socialistiska ministrar inkluderades som sovjetrepresentanter: två
portföljer innehades av SR, två av mensjeviker och två av oberoende socialister.
Denna omgruppering tillkom demonstrativt för att öka sovjeternas makt och anseende genom att
stärka deras inflytande över regeringen. Resultaten blev helt annorlunda. Den nya regeringen var
fortfarande fånge i det administrativa maskineriet, som sköttes av borgerligheten och den gamla
ämbetsmannaklassen, och den var hårt pressad av de allierade och stod inför det helt olösliga
problemet med en demokratisk fred och kunde inte göra mycket för att tillfredsställa soldaterna och
arbetarna som mer och mer ropade efter något tecken på att slutet på kriget var nära. Sovjeten hade
hittills varit en koalition av socialistpartier för att försvara arbetarnas intressen gentemot borgerligheten. Nu kunde den inte längre vinna någon tilltro i deras ögon genom att oroa en borgerlig
regering där den var starkt representerad. 46 Det utvecklades sprickor i SR och mensjevikpartiet
mellan dem som stödde och dem som angrep de socialistiska ministrarna. Viktigast av allt var att
bolsjevikerna nu var det enda parti som inte var komprometterat av att ha deltagit i en svag
borgerlig-socialistisk koalition och som erbjöd en skarpskuren politik som gick ut på fred till varje
pris. Den process genom vilken de så småningom vann förtroendet hos den stora majoriteten av
soldater och arbetare och blev den dominerande makten i sovjeterna, hade börjat.
I början på maj hade en annan betydelsefull händelse inträffat. Bland de landsförvisade som nu
flockades tillbaka i stort antal nådde Trotskij Petrograd från Förenta staterna efter att ha blivit
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försenad i fem veckor av de brittiska myndigheterna. På dagen efter sin ankomst talade han i
petrogradsovjeten, och hans anseende som den mest framstående gestalten i den ursprungliga
sovjeten från 1905 gjorde honom genast till en potentiell ledare. 47 Han anslöt sig till en liten
socialdemokratisk grupp som kallades ”de förenade socialdemokraterna” (mera allmänt kända sam
Mezrajontzierna), som hade funnits i Petrograd sedan 1913 och hävdade sitt oberoende både av
bolsjeviker och mensjeviker. Tidigare hade hans rastlösa intellekt och temperament fört honom i
konflikt med varje partiledning. Men nu törstade han efter handling och såg i Lenin den ende
handlingskraftige mannen på scenen och avfärdade på samma sätt SR, mensjevikerna och de
knäsvaga bolsjevikerna som hade tvekat att svara på Lenins maning. Nästan från det ögonblick då
han kom var det klart att ett förbund skulle slutas. Aprilkonferensen hade själv erkänt vikten av ”ett
närmande och en förening med grupper och rörelser som verkligen står på internationalismens
grund”. 48 Den 10 maj 1917 övervar Lenin själv ett av mezjrajonziernas möten och erbjöd dem en
plats i Pravdas redaktion och i organisationskommittén för den kommande partikongressen och
föreslog också att utsträcka erbjudandet till att också gälla Martovs grupp av ”internationalistiska”
mensjeviker. Enligt anteckningar som Lenin gjorde vid detta tillfälle svarade Trotskij att han var
med på det ”i den mån bolsjevikerna internationaliserade sig själva”, men tillade stolt: ”Bolsjevikerna har avbolsjeviserat sig själva och jag kan inte kalla mig bolsjevik. Det är omöjligt att kräva av
oss att vi skall erkänna bolsjevismen.” 49 Mötet ledde inte till något resultat. Trotskij som var trogen
sin gamla politik om försoning överallt, önskade faktiskt en sammanslagning av grupperna på lika
villkor och under ett nytt namn. Lenin hade ingen avsikt att försvaga eller blanda ut det medel han
hade skapat, partiet måste förbli suveränt och intakt. Han hade råd att vänta.
Sommaren 1917 i Petrograd var en tid av oupphörliga konferenser. En allrysk bondekongress i maj
dominerades av SR och röstade prompt för stöd åt den provisoriska regeringen. Å andra sidan var
en konferens av fabriksarbetare från Petrograd den första representativa kåren som gav en bolsjevikmajoritet – en försmak av vad som komma skulle. Början av juni kom med den första allryska
sovjetkongressen. Av dess 822 delegater med rösträtt stod SR för 285, mensjevikerna för 248 och
bolsjevikerna för 105. Nästan 150 delegater tillhörde olika minoritetsgrupper och fyrtiofem förklarade sig partimässigt obundna – ett tecken på att den politiska tillhörigheten hos många sovjeter i
utkanten fortfarande var flytande. Bolsjevikledarna mötte upp med full styrka, Trotskij och Lunatjarskij var bland de tio delegaterna från ”de förenade socialdemokraterna”, som stadigt stödde
bolsjevikerna genom alla tre kongressveckorna.
Det mest dramatiska ögonblicket under kongressen ägde rum dess andra dag under den mensjevikiske ministerns för post och telegraf, Tseretelis, tal och rapporterades sålunda i de officiella
protokollen:
I det nuvarande ögonblicket finns det inget politiskt parti som skulle säga ”Lägg makten i våra händer och
gå er väg, vi skall ta er plats”. Det finns inget sådant parti i Ryssland. (Lenin från sin plats: ”Det finns
det.”) 50

Detta anspråk, eller detta hot, togs inte särskilt allvarligt. Bolsjevikerna var i liten minoritet vid
kongressen och Lenins brandtal avbröts ofta. Kongressen avgav ett förtroendevotum för den
provisoriska regeringen och förkastade en bolsjevikresolution som krävde ”att all makt överfördes i
händerna på de allryska sovjeterna av arbetar-, soldat- och bondedeputerade”. 51 Kongressens inte
minst viktiga beslut var att ge sig själv en ordnad konstitution. Kongressen skulle sammanträda var
tredje månad och skapade för sin fortlöpande handling ett ”centralt organ” i form av en ”allrysk
centralkommitté” (Vserossijskij Tsentralnyj Ispolnitelnyj Komitet, eller VTsIK efter initialerna) 52
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vars beslut skulle vara bindande för alla sovjeter i intervallerna mellan kongresserna. VTsIK valdes
skyndsamt efter proportionalitet: av dess 250 medlemmar var 34 bolsjeviker. 53
Lenins försäkran om bolsjevikernas villighet att ta makten var en krigsförklaring mot den provisoriska regeringen och var avsedd som en sådan. Koalitionens auktoritet vacklade: det var tiden för
vad Trotskij kallade ”den dubbla maktlösheten”. 54 Nästa steg var att pröva sinnelaget hos arbetare
och soldater i Petrograd. Bolsjevikerna samlade sina anhängare till en gatudemonstration den 9 juni
1917, men avblåste den inför motståndet i kongressen. Kongressen själv ordnade då en jättelik
demonstration som stöd åt sovjeterna den 18 juni 1917. Men inte fler än en handfull av banderollerna som bars uttryckte förtroende för den provisoriska regeringen och det sades att slagorden på
90 % av dem var bolsjevistiska. 55 En allvarligare folkresning började den 3 juli 1917, vid den
tidpunkt då regeringen, hårt trängd av de allierade, hade beordrat en militär offensiv i stor skala i
Galizien. Demonstrationerna varade i fyra dagar och blev allvarligt hotfulla. Det ansågs allmänt att
detta var början på ett bolsjevistiskt försök att ta makten, fast partiledarna höll fast vid att det var en
spontan demonstration, som de själva kämpade med att hålla inom rimliga gränser, och Lenin själv
hävdade att det var omöjligt att handla så länge som en majoritet fortfarande trodde på ”den småborgerligt kapitalistkontrollerade mensjevik- och SR-politiken”. 56 Denna gång tog emellertid
regeringen upp utmaningen. Lojala trupper sammandrogs i huvudstaden, Pravda tystades, och order
om att arrestera de tre främsta bolsjevikledarna utfärdades. Kamenev greps, Lenin och Zinovjev
gick under jorden och flydde till Finland.
Under de följande dagarna misslyckades galizienoffensiven, med svåra förluster. En ny regeringskris ledde till Lvovs avgång och till att Kerenskij utnämndes till premiärminister. Trotskij och
mezjrajonzierna, ungefär 4.000 man starka, förenade sig äntligen med bolsjevikerna, 57 och det kom
en tid av nya arresteringar, där Trotskij, Lunatjarskij och Kollontaj var med. I slutet av juli 1917
ägde den sjätte partikongressen rum i Petrograd – den första sedan londonkongressen 1907 – med
Lenin och andra ledare fortfarande gömda eller i fängelse. Sverdlov presiderade, och det föll på
Stalin och Bucharin att göra de viktigaste politiska rapporterna. 58 Lenin hade utstakat vägen i en
liten pamflett skriven sedan han gått under jorden, Om paroller 59 där han argumenterade för att
man skulle ta tillbaka slagordet ”all makt till sovjeterna”. Detta hade formulerats under en tid då en
fredlig överföring av makten från borgerligheten till sovjeterna som representerade proletariatet och
småbönderna fortfarande tycktes möjlig. Sedan julioroligheterna stod det klart att borgerligheten
hade proklamerat kontrarevolution och att den ville slåss. De existerande sovjeterna var borgarnas
verktyg. Kongressen som skickligt leddes av Stalin mötte en viss opposition på denna punkt men
deklarerade att ”all makt till sovjeterna” var ”slagordet om fredlig utveckling av revolutionen, om
den smärtfria överföringen av makten från borgarna till arbetare och småbönder” och att ingenting
annat nu återstod än att fullständigt likvidera den kontrarevolutionära borgerligheten. När Nogin i
ett eko av det tvivel som Rykov uttryckt på aprilkonferensen frågade huruvida landet ”verkligen
gjort ett sådant språng på två månader att det redan var redo för socialismen”, svarade Stalin djärvt
att ”det skulle varda ovärdig petighet att begära att Ryssland skulle ‘vänta’ med sin övergång till
socialismen till Europa ‘börjar’”, och att ”möjligheten av att Ryssland kanske blir det land som
stakar ut vägen till socialismen var inte utesluten” – ett godtagande av Trotskijs tes från 1906.
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Samtidigt utfärdade man en varning mot att provoceras till ”för tidig kamp”. 60 Med ledarna
skingrade och partiet självt hotat med allmänt åtal vilken minut som helst kunde kongressen inte
göra mycket mer än se tiden an.
Den viktigaste händelsen i augusti 1917 var en för alla partier gemensam ”statskonferens” som
sammankallades till Moskva av Kerenskij, för att denne skulle rådgöra om nationens tillstånd. Den
bestod av mer än 2.000 delegater från en mängd olika offentliga inrättningar och organisationer och
den blev ett verkligt fiasko. Den följdes i slutet av augusti av högerns enda försök under denna
period att genomföra en militärkupp – Kornilovupproret. Trots att intrigen nesligen slog fel utan att
ett slag hade utväxlats orsakade den en storm av uppståndelse i alla vänsterpartier och grupper. Till
och med Lenin erbjöd mensjevikerna och SR en kompromiss: bolsjevikerna skulle återuppta sitt
stöd åt sovjeterna om de i sin tur en gång för alla bröt med de borgerliga partierna. Men detta ledde
ingenstans. 61 Mensjevikerna och SR sammankallade en ”demokratisk konferens” som en
motsvarighet till ”statskonferensen” i Moskva, och denna skapade ett ”republiksråd” (det s. k.
förparlamentet) som bildades för att fylla igen mellanrummet tills den konstituerande församlingen
skulle mötas. Vid denna tid var den bolsjevistiska stjärnan i ständigt stigande. Efter Kornilovaffären
hade bolsjevikerna en säker majoritet i Petrograd- och Moskvasovjeterna, fastän SR och
mensjevikerna fortfarande dominerade VTsIK. På landet blev markhungern mer och mer akut
alltefter det att de självdemobiliserade soldaterna återvände hem, och bondeoroligheter och
plundring av egendomar förekom allt oftare, och med detta följde en misstänksamhet mot SR, som
inte gjort någonting, och en överflyttning av sympatierna till bolsjevikerna, som lovade allt. De
villkor som Lenin hade förutsett i sina aprilteser och som skulle berättiga övergången till
revolutionens andra stadium mognade snabbt.
Lenins första reaktion var att återuppliva slagordet ”all makt till sovjeterna”. Detta gjordes i en
artikel skriven under första delen av september och publicerad den 14 september 1917 i Rabotjij
Put. 62 Sedan blev Lenin alltmer otålig över sin framtvingade reträtt så att han den 12, 13 och 14
september skrev två hemliga brev i följd till partiets centralkommitté där han förklarade att tiden var
mogen för bolsjevikerna att gripa makten genom väpnat våld. 63 Trotskij valdes till president i petrogradsovjeten sedan han släppts från fängelset i mitten av september, och denna blev den viktigaste
brännpunkten för den bolsjevistiska militanta politiken. Under hela den följande månaden upprepades striden om aprilteserna i ett nytt sammanhang. Den första sprickan i centralkommittén uppstod
över frågan om deltagande i den ”demokratiska konferensen”. Kamenev och Rykov stödde den och
Trotskij och Stalin krävde bojkott. Beslutet gick till förmån för deltagande och klandrades strängt
av Lenin som applåderade Trotskijs ståndpunkt. 64 Mot slutet av september 1917 flyttade Lenin, alltmer entusiastisk och beslutsam från Helsingfors upp till Viborg för att vara närmare skådeplatsen
för handlingen. En kort artikel i Rabotjij Put kallad Krisen har mognat upprepade tidigare argument
och kom med ett nytt: växande oroligheter i de krigförande länderna och början till myterier i den
tyska armén och flottan gjorde det klart ”att vi står på tröskeln till en revolution i världsmått60
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stock”. 65 Men den mest betydelsefulla delen av artikeln var ett postscriptum som inte var avsett för
publicering utan för kommunikation med centralkommittén. Han anklagade dem för att bortse från
hans tidigare förbindelser med dem och erbjöd sig att träda tillbaka från centralkommittén för att
återfå sin frihet att agitera i partiets djupa led, ”ty det är min djupaste övertygelse att vi tillintetgör
revolutionen, om vi ”inväntar” sovjetkongressen och försitter det nuvarande tillfället”. 66
Lenins hot tycks än en gång ha drivit centralkommittén till besvärad tystnad. Det finns inget svar
protokollfört. Det personliga anslaget behövdes för att skaka om den långvariga trögheten och
skepsisen. Den 9 oktober kom Lenin förklädd till Petrograd, och nästa dag framträdde han vid ett
möte i kommittén som var bestämt att bli historiskt. Hans närvaro och hans anklagelser för ”likgiltighet i upprorsfrågan” räckte för att få vågen att slå över åt andra hållet. Genom en majoritet på tio
röster (Lenin, Trotskij, Stalin, Sverdlov, Uritskij, Dzerzjinskij, Kollontaj, Bubnov, Sokolnikov,
Lomov) mot två (Kamenev och Zinovjev, nu för första gången förenade i ett ärelöst kompanjonskap) beslöt kommittén att förbereda väpnat uppror och att bilda en ”politisk byrå” som skulle sätta
beslutet i verket. Denna ”politbyrå” (den första ansatsen till vad som senare blev en permanent
institution) bestod av sju personer: Lenin, Zinovjev, Kamenev, Trotskij, Stalin, Sokolnikov och
Bubnov. 67 Det är typiskt för sinnet för solidaritet bland partiledarna och för partidisciplinens krav
att de två som röstat mot beslutet ändå kom med i det exekutiva organet som något självklart. Sex
dagar senare bildade petrogradsovjeten en ”militärrevolutionär kommitté” under Trotskijs ordförandeskap såsom president i sovjeten, med Podvojskij som hans effektivt deputerade, och det var
denna organisation, snarare än partiets ”politbyrå” som vidtog de militära förberedelserna för
revo1utionen. 68
Slaget var dock ännu inte slutgiltigt vunnet. Den 11 oktober 1917 skickade Kamenev och Zinovjev
en rundskrivelse till alla de främsta bolsjevikorganisationerna och protesterade mot beslutet om
”väpnat uppror”. 69 Den 16 oktober framlade Lenin än en gång fallet om omedelbart maktövertagande för ett vidgat sammanträde med centralkommittén i närvaro av bolsjeviker från Petrograds
partikommitté, från petrogradsovjetens militärorganisation och från fackföreningarna och fabrikskommittéerna. Sedan Kornilovaffären hade massorna stått bakom partiet, hävdade han. Men det var
inte fråga om en formell majoritet:
Läget är klart: antingen Kornilovs diktatur eller diktatur av proletariatet och de fattiga bondeskikten. Man
får inte låta sig ledas av massornas stämningar, ty de är obeständiga och oberäkneliga; vi måste låta oss
ledas av en objektiv analys och bedömning av revolutionen. Massorna har gett bolsjevikerna förtroende
och kräver av dem inte ord utan handlingar

Lenin hänvisade till den internationella, särskilt den tyska, situationen som berättigade slutsatsen att
”om vi kommer ut nu, kommer vi att ha hela det proletära Europa på vår sida”. Diskussionen visade
att fastän centralkommittén kanske haltande vunnits över av Lenins utstrålning, så delades
Kamenevs och Zinovjevs tvivel fortfarande i vidare partikretsar. Zinovjev och Kamenev upprepade
sina invändningar. Stalin och andra medlemmar av centralkommittén stödde Lenin.
65

Lenin, Sotjinenija, XXI, 235-6. [Valda verk i tio band, bd 7, sid 235-236 ]
Ibid., XXI, s. 241. [Valda verk i tio band, bd 7, sid 243 ]
67
Protokolij Tsentralnogo Komiteta RSDRP (1929), s. 99-101, 112
68
Petrogradsovjetens beslut att bilda en ”militär-revolutionär kommitté” föregick centralkommitténs beslut den 10
oktober. Långt ifrån att ha haft något att göra med förberedelser för väpnat uppror härstammade det ursprungligen från
mensjevikerna. Efter den 10 oktober tog bolsjevikerna upp det och omvandlade det efter sina syften. Denna kommitté
utsägs formellt den 16 oktober 1917 och började arbeta fyra dagar senare. Vid denna tid var den uteslutande bolsjevistisk med undantag av en vänster-SR (Trotskij, Sotjinenija, III, ii, 91-92; Istorija Russkoj Revolutsij II (Berlin, 1933),
II, 121-122; enligt det senare verket (II, ii, 171) sammanträdde aldrig den politbyrå som utsetts av centralkommittén).
69
Protokolij Tsentralnogo Komiteta RSDRP (1929) s. 102-108; Lenin, Sotjinenija, XXI, s. 494-498 [Valda verk i tre
band, bd 2, sid 385-387]
66

29
Här finns två linjer (sade Stalin), en går i riktning mot revolutionens seger och litar på Europa, den andra
tror inte på revolutionen och räknar bara med att bli en opposition. Petrogradsovjeten har redan tagit ställning genom att vägra sanktionera förflyttning av arméerna. 70

Debatten blev något overklig. Aktiva förberedelser framtvingades des av petrogradsovjeten och
dess militärrevolutionära kommitté. Men militära förberedelser kunde inte diskuteras vid ett sådant
möte, och varken Trotskij eller Podvojskij talade, om de alls var närvarande. Mötet bekräftade med
nitton röster mot två att fortsätta förberedelserna för omedelbart uppror, trots att ett förslag från
Zinovjev att avvakta den andra tillryska sovjetkongressen, kallad till den 20 oktober (men sedermera uppskjuten till den 25 oktober) erhöll sex röster mot femton. 71 Vid slutet av mötet sammanträdde centralkommittén ensam och utsåg ett ”militärrevolutionärt centrum” som bestod av
Sverdlov, Stalin, Bubnov, Uritskij och Dzerzjinskij, som skulle utgöra en del av den militärrevolutionära kommittén i petrogradsovjeten. 72 Detta var ett egendomligt tidigt tillfälle för fusionen
av parti- och sovjetfunktionerna. Samtida protokoll nämner inte denna central vidare: den var
uppenbarligen avsedd snarare som en kontaktgrupp än ett särskilt organ och tycks aldrig ha kommit
att existera, i likhet med ”politbyrån” som utsetts en vecka tidigare.
Vid slutet av sammanträdet den 16 oktober 1917 drog Kamenev tillbaka sitt medlemskap i centralkommittén. 73 Två dagar senare publicerade han i Novaja Zjizn, en icke-partibunden vänstertidskrift,
ett brev som än en gång protesterade i hans eget och Zinovjevs namn mot beslutet. Brevet var inte
bara ett brott mot partidisciplinen (eftersom Kamenev fortfarande var partimedlem) utan också ett
förräderi av partibeslutet inför världen – men i det stadium av upplösning och oförmåga som den
provisoriska regeringen nu hade fallit ner i kunde kanske avslöjandet av förberedelser för ett uppror
mot den lika gärna öka paniken som att provocera fram effektiva motåtgärder. Partiet hotades av
allvarliga inre kriser på tröskeln till den avgörande handling som skulle ställa dess framgång på
högsta prov. Lenin hade än en gång gått under jorden efter mötet den 16 oktober. Men den 18
oktober – dagen för publiceringen i Novaja Zjizn – skrev Lenin ett brev till partimedlemmarna där
han beskrev Kamenevs och Zinovjevs handling som ”strejkbryteri” och ”ett brott”, och förklarade
att han inte längre betraktade dem som kamrater och att han skulle kräva att de uteslöts ur partiet.
Detta följdes nästa dag av ett mer detaljerat brev i samma anda till centralkommittén. 74 Trotskij
försökte skyla över Kamenevs indiskretion och förnekade offentligt att petrogradsovjeten fattat
något beslut om väpnat uppror. 75 Kamenev, som trodde, eller låtsades tro att Trotskij hade gått över
till hans ståndpunkt, förklarade att han instämde i varje ord Trotskij hade sagt, och Zinovjev skrev i
samma anda till partitidskriften Rabotjij Put. Hans brev publicerades morgonen den 20 oktober, i
samma nummer som innehöll sista delen av en artikel av Lenin, som eftertryckligt angrep
Kamenevs och Zinovjevs åsikter, dock utan att namnge dem. 76 Stalin sökte gjuta olja på vågorna
genom att lägga till en redaktionell anmärkning i följande ordalag:
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Vi i vår tur uttrycker förhoppningen att deklarationen av kamrat Zinovjev, (liksom av kamrat Kamenev
vid sovjeten) måste anses avsluta debatten. Den skarpa tonen i kamrat Lenins artikel hindrar inte det
faktum att vi i fundamentala frågor är överens. 77

Känslorna svallade därför högt när centralkommittén möttes i Lenins frånvaro den 20 oktober 1917.
Sverdlov läste Lenins brev till kommittén. Efter diskussion beviljades Kamenevs avgång med en
majoritet på 5 mot 3, och en speciell befallning riktades till Kamenev och Zinovjev att inte göra
några vidare uttalanden mot beslut av centralkommittén eller av partiet.
Lenins krav på uteslutning ur partiet togs inte upp. Under tiden protesterade Trotskij inte bara mot
Kamenevs och Zinovjevs deklarationer, utan också mot den redaktionella anmärkningen i Rabotjij
Put som tycktes urskulda dem. Sokolnikov förklarade att han fast han var medlem av redaktionen
hade erbjudit sig att avgå ur denna. Kommittén beslöt försiktigtvis att inte diskutera saken eller
godta avsägelsen och gick vidare till andra ärenden. 78 Det var den första öppna kollisionen mellan
de båda framtida rivalerna. 79
Det kritiska ögonblicket var nu inne och fixerades av beslutet att slå till innan den andra allryska
sovjetkongressen sammanträdde kvällen den 25 oktober. Om aftonen den utsatta dagen möttes
centralkommittén för att lägga sista handen vid några praktiska arrangemang, och Kamenev återtog
sin plats – beslutet fyra dagar tidigare hade ändrats eller glömts bort, Trotskij begärde att medlemmar av kommittén skulle knytas till petrogradsovjetens militär-revolutionära kommitté för att se
till post-, telegraf- och järnvägsförbindelserna och hålla ett öga på den provisoriska regeringen.
Dzerzjinskij avdelades för järnvägarna, Bubnov för post och telegraf, Sverdlov för den provisoriska
regeringen, och Miljutin sattes som ansvarig för matvarulagren. En embryonal administration tog
form inom partikommittén. Tidigt på morgonen den 25 oktober 1917 gick bolsjevikstyrkorna till
aktion. Nyckelpunkterna i staden besattes, medlemmarna av den provisoriska regeringen togs till
fånga eller flydde, på eftermiddagen förkunnade Lenin för ett möte med petrogradsovjeten ”arbetaroch bondrevolutionens triumf” 80 och på kvällen förkunnade den andra allryska sovjetkongressen
överförandet av all makt i hela Ryssland till arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. 81 På
kvällen den 26 oktober 1917 antog kongressen andra och sista möte dekreten om fred och om land,
och gillade bildandet av rådet av folkkommissarier, populärt känt som Sovnarkom – den första
arbetar- och bonderegeringen.
För organisationen av den nästan oblodiga segern den 25 oktober/7 november var petrogradsovjeten
och dess militär-revolutionära kommitté ansvariga. Det var den militär-revolutionära kommittén
som tog makten när den föll ur den provisoriska regeringens kraftlösa händer och för världen
proklamerade resultatet av revolutionen. 82 Som Stalin sade efteråt tog sovjetkongressen bara emot
makten från petrogradsovjeten.83 Alla samtida vittnen ger sin tribut till den energi och kunnighet
som Trotskij visade vid denna tidpunkt och till hans tjänster för den revolutionära saken. Men
revolutionens högre strategi hade styrts av Lenin genom hans valda instrument, bolsjevikflygeln av
det ryska socialdemokratiska arbetarepartiet. Segern var, trots att den vunnits under slagordet ”all
makt till sovjeterna”, en seger inte bara för sovjeterna utan för Lenin och bolsjevikerna. Lenin och
partiet, mannen och instrumentet var nu en oupplöslig enhet. Partiets triumf tycktes nästan uteslutande bero på Lenins bestående framgång med att prägla sin vilja på det och med att leda sina ofta
77

Protokolij Tsentralnogo Komiteta RSDRP (1929), s. 137. Anmärkningen finns inte i Stalins samlade verk, men dess
upphov har aldrig betvivlats.
78
Protokolij Tsentralnogo Komiteta RSDRP (1929), s. 127-129.
79
Stalin hade con amore kastat sig in i den bittra debatten mellan Lenin och Trotskij hösten 1912 i Pravdas spalter och
kallat Trotskij ”en boxare med falska muskler” och ”komediant” (Stalin, Sotjinenija, II, s. 260). Den första frasen
upprepas några veckor senare (ibid., II, s. 279). Det första mötet mellan dem (fast de båda var på partikongressen i
London 1907) ägde tydligen rum i Wien i början på 1913, när Trotskij långt efteråt mindes ”en glimt av fiendskap” i
Stalins ”gula ögon” (L. Trotskij, Stalin, (New York, 1946), s. 244).
80
Lenin, Sotjinenija, XXII, s. 4-5.
81
Ibid., XXII, s. 11-12.
82
Ibid., XXII, s. 3.
83
Stalin, Sotjinenija, VI, s. 347.

31
motvilliga kolleger i sitt spår. Anseendet hos Lenins namn hade slagits fast, grunden hade lagts i
partiets ungdom av den ende ledaren.
Förhållandet mellan Lenins politik och de vidare frågor som den ryska revolutionen rest öppnar en
ändlös debatt. Beslutet att gripa makten, som föranats i aprilteserna och genomförts på Lenins tillskyndan sex månader senare på ett socialistiskt program och på grunderna av en oavslutad borgerlig
revolution har varit ämnet för volymer av kommentarer och debatt. Det har behandlats som Lenins
och bolsjevikernas slutgiltiga övergivande av den marxistiska linjen och ett språng, i strid med
Marx läror, in i ett äventyr av en socialistisk revolution, som inte vilar på grunderna av en borgerlig
revolution: detta var den mensjevikiska åsikten. Det har behandlats som en sista-minuten-rättelse av
Lenin, baserad på samma marxistiska principer, av en gammal partiavvikelse som berodde på
omåttlig dyrkan av de formella aspekterna på Marx revolutionsschema: detta var Trotskijs åsikt.
Eftersom dessa skiljaktiga åsikter vilade på olika marxtexter, på olika tolkningar av vad Marx
menade och på olika bedömningar av vad som krävdes för att tillämpa Marx mening på ryska
förhållanden, visade sig debatten outtömlig och omöjlig att avsluta. Frågan som diskuterades hett
mellan bolsjeviker och mensjeviker under senare år om Lenins kurs kunde leda och verkligen ledde
till det socialistiska målet, blev också en tolkningsfråga: vad menades med socialism.
Men bakom dessa debatter som fördes i konventionell marxistisk terminologi låg det verkliga
problemet som skaparna av oktoberrevolutionen stod inför. Det kan mycket väl ha varit sant, som
den snabba upplösningen av februarirevolutionen tycktes visa, att borgerlig demokrati och borgerlig
kapitalism enligt västerländsk modell, som var vad mensjevikerna önskade och tänkte på, inte
kunde gro på rysk mark, så att Lenins politik var den enda tänkbara i den gängse ryska politikens
empiriska termer. Att förkasta den som omogen var som Lenin en gång sade ”det argument som
feodalherrarna använde, då de gjorde gällande att bönderna inte var mogna för frihet”. 84 Men det
som denna politik band sina borgensmän vid var ingenting annat än en direkt övergång från de mest
efterblivna till de mest avancerade formerna för politisk och ekonomisk organisation. Politiskt
innebar programmet ett försök att överbrygga klyftan mellan enväldet och socialistisk demokrati
utan den långa erfarenheten av och träningen i medborgarskap, som den borgerliga demokratin,
med alla sina fel, hade erbjudit i västerlandet. Ekonomiskt betydde det skapandet av en socialistisk
ekonomi i ett land som aldrig hade ägt de resurser i kapitalutrustning och de tränade arbetare som
kunde utveckla en kapitalistisk ordning. Dessa allvarliga handikapp måste den segerrika oktoberrevolutionen komma över. Dess historia är redogörelsen för dess framgångar och misslyckanden i
detta företag.
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