
 
V I Lenin 

Från teserna för en rapport vid Petersburgs-
organisationens stadskonferens den 8 oktober … 

Om kandidatlistan för den Konstituerande församlingen 
Kandidatlistan som centralkommittén har publicerat har sammanställts på ett otillåtet sätt, mot 
vilket man måste protestera. Poängen är att det krävs fyra till fem gånger fler arbetare i en 
Konstituerande församling av bönder, ty bara de kan upprätta nära och intima band med 
böndernas deputerade. Vi kan inte tillåta oss ett så över måttan stort antal kandidater med 
ringa erfarenhet, sådana som i likhet med U. Larin först nyligen anslutit sig till partiet. När 
CK har fyllt listan med kandidater som borde ha arbetat i partiet under flera månader, så 
öppnar den dörren på vid gavel för karriärister som kivas om platser i Konstituerande 
församlingen. Vi måste ånyo absolut överväga och förbättra listan. 

Not till tesen om ”listan av kandidater till Konstituerande församlingen” 
Det är ju alldeles självklart att från mezjrajontsij, som knappast har prövats i proletärt arbete i 
vårt partis anda, motsätter sig ingen en sådan kandidatur som till exempel L.D. Trotskijs, ty 
för det första intog Trotskij omedelbart vid sin ankomst en internationalistisk ståndpunkt, för 
det andra kämpade han för ett samgående med bolsjevikerna bland ‘mezjrajontsij’, och för det 
tredje visade han sig under de svåra julidagarna vara både vuxen uppgiften och en hängiven 
försvarare av det revolutionära proletariatets parti. Det står klart att detta inte kan sägas om 
majoriteten av de nya partimedlemmar som förts in på listan. 

Speciellt nomineringen av Larin är skandalös (frånsett att han har placerats före Petrovskij, 
Krylenko och andra...) Under kriget hjälpte Larin chauvinisterna, talade å deras vägnar vid 
kongressen i Sverige, och hjälpte till att trycka lögner om arbetarna i St Petersburg och deras 
bojkott av krigsindustrins kommittéer. Under kriget, innan revolutionen, kämpade inte Larin 
en enda gång för internationalismen. När Larin återvände till Ryssland hjälpte han under en 
lång period mensjevikerna, och framträdde till och med i pressen med otillbörliga angrepp 
mot vårt parti, i Alexinskijs anda. Larin är välkänd för sina ”svängar”: låt oss minnas hans 
pamflett om arbetskongressen och om en sammanslagning med SR-arna. 

Det skulle givetvis inte finnas någon anledning att påminna oss om allt detta om Larin gick 
med i partiet med en önskan om att ändra sig. Men att få in honom i Konstituerande försam-
lingen inom en vecka eller så efter hans inträde i partiet är i själva verket att förvandla partiet 
till samma sorts smutsiga stall för karriärister som de flesta europeiska partier är. *

Det seriösa arbetet i Konstituerande församlingen kommer att bestå av att upprätta nära, 
intima band till bönderna. Bara arbetare som har kontakt med böndernas liv är lämpliga för 
detta. Att fylla Konstituerande församlingen med talare och skribenter är att slå in på 
opportunismens och chauvinismens allfartsväg. Det är ovärdigt den ”Tredje internationalen”. 

Skrivet mellan den 29 september och 4 oktober (12-17 oktober) 1917 

I sin helhet publicerat ffg 1962 i V I Lenin, Samlade skrifter, 5:e ry uppl, b 34 

Översättning: Göran Källkvist (från Lenin, Collected Works, vol. 41) 

                                                 
* Hur är det med M. N. Pokrovskijs kandidatur? 1907 rörde hans sig bort från partiet och förblev på åskådarplats 
i åratal. Det skulle vara bra om han kom tillbaka för gott. Men detta måste först bevisas genom långvariga 
insatser. – Lenin 
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