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Sammanträde med RSDAP(b):s centralkommitté 
den 16 (29) oktober 1917 

1. Rapport. Protokoll 
Kamrat Lenin läser resolutionen som antogs av centralkommittén på det föregående 
sammanträdet. Han meddelar att resolutionen hade antagits mot två röster. Om de kamrater 
som har annan mening önskar yttra sig så kunde en diskussion hållas. Under tiden motiverar 
han denna resolution. 

Om de mensjevikiska och socialistrevolutionära partierna bröt med försoningspolitiken, skulle 
man kunna föreslå dem en kompromiss. Ett sådant förslag har förts, men dessa partier har 
klart tillbakavisat kompromissen. Å andra sidan har det till denna tid redan definitivt blivit 
klart att massorna följer oss. Så var det redan före kornilovrevolten. Lenin anför valresultat 
från Petrograd och Moskva som bevis. Kornilovrevolten har drivit massorna ännu mer avgjort 
till oss. Styrkeförhållandena på den demokratiska konferensen. 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, en beslutsam politik både under 
kampen mot kriget och under kampen mot det ekonomiska förfallet. Om man som grundval 
tar den politiska analysen av revolutionen, så blir det helt klart att till och mer anarkistiska 
utbrott nu bekräftar detta. 

Lenin analyserar läget i Europa och påvisar att revolutionen där skulle bli ännu svårare än i 
Ryssland; om det har gått så långt som till ett uppror i flottan i ett sådant land som Tyskland, 
så bevisar detta att också där har saken redan gått mycket långt. Det internationella läget ger 
oss en rad objektiva data som visar att om vi nu skrider till aktion, så kommer vi att ha hela 
det proletära Europa på vår sida; han påvisar att bourgeoisin önskar att uppge Petrograd. Det 
kan endast förebyggas genom att vi tar Petrograd i våra händer. Av allt detta är slutsatsen klar, 
nämligen att ställa det väpnade upproret på dagordningen, om vilket det talas i 
centralkommitténs resolution. 

Vad beträffar de praktiska slutsatserna av resolutionen, så är det bättre att dra dem efter att ha 
hört rapporterna av representanterna för centra. 

Från en politisk analys av klasskampen i Ryssland och i Europa framgår nödvändigheten av 
den mest beslutsamma och mest aktiva politik, vilken endast kan vara ett väpnat uppror. 

2. Inlägg i diskussionen. Protokoll 
1 
Kamrat Lenin polemiserar mot Miljutin och Schotmann och påvisar att det inte är en fråga om 
väpnade styrkor, att det inte är en fråga om strid mot trupperna utan om en del truppers strid 
mot en annan. Han kan inte se någon pessimism i vad som sagts här. Han bevisar att styrkorna 
på bourgeoisins sida inte är stora. Fakta bevisar att vi har övervikt gentemot fienden. Varför 
kan inte centralkommittén börja? Det framgår inte av alla fakta. För att förkasta 
centralkommitténs resolution måste man bevisa att det inte finns något ekonomiskt förfall, att 
det internationella läget inte leder till komplikationer. Om fackföreningsledare är för hela 
makten, så vet de utmärkt väl vad de önskar. De objektiva betingelserna bevisar att man måste 
leda bönderna; de kommer att följa proletariatet. 



Somliga är rädda för att vi inte skulle vara i stånd till att behålla makten, men vi har just nu 
bättre chanser än någonsin att behålla den. 

Lenin uttrycker önskningen att debatterna begränsades till det väsentliga i resolutionen. 

2 
Om alla resolutioner nedgjordes på sådant sätt, så skulle man inte kunna önska sig bättre. 
Zinovjev säger: bort med parollen ”makten åt sovjeterna” och gör påtryckningar mot 
regeringen. Om man säger att upproret har mognat, så passar det inte att tala om 
sammansvärjningar. Om upproret politiskt är oundvikligt, så måste man förhålla sig till 
upproret som till en konst. Och politiskt har det redan mognat. 

Just därför att det finns bröd bara för dagen, kan vi inte vänta på konstituerande församlingen. 
Kamrat Lenin föreslår att resolutionen skall godkännas, att man energiskt skall förbereda sig 
och överlåta till centralkommittén och rådet att bestämma när. 

3 
Kamrat Lenin invänder mot Zinovjev att man inte får ställa denna revolution i motsättning till 
februarirevolutionen. Han föreslår en resolution i själva kärnfrågan. 

Resolution 
Sammanträdet välkomnar fullt och stödjer i sin helhet centralkommitténs resolution och 
uppmanar alla organisationer, alla arbetare och soldater att göra allsidiga och energiska 
förberedelser för ett väpnat uppror och att stödja det centrum som för detta ändamål upprättas 
av centralkommittén; sammanträdet uttrycker den fulla övertygelsen att centralkommittén och 
rådet i rätt tid kommer att ange det gynnsamma ögonblicket och ändamålsenliga metoder för 
offensiv. 
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