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V I Lenin

Tal på bondedeputerades 2:a allryska kongress
Den 2 (15) december 1917
Kamrater! På bondedeputerades förra extraordinarie kongress uppträdde jag som medlem av
bolsjevikernas fraktion och inte av Folkkommissariernas råd, och detsamma gör jag nu, ty jag
anser det viktigt att ni, bondedeputerades kongress, känner till bolsjevikpartiets mening.
Då jag kom hit, hörde jag en del av den förra talarens uttalande, vilken vände sig till mig och
sade er, att jag vill driva bort er med bajonetterna. Kamrater, Ryssland har vuxit ifrån det
tillstånd, då någon kunde regera det. Ni vet att sedan den dag, då armén förstod att bruka
vapnen till att erövra friheten, sedan den dag då bönderna i soldatrock kan komma samman
och diskutera med bönderna utan soldatrock, finns det ingen makt som skulle kunna undertrycka folkets vilja, böndernas och arbetarnas vilja.
Kamrater! Jag vill säga er hur vi uppfattar omvälvningen av den 25 oktober (7 november).
Kamrater, det har sagts här att en ny revolutionsvåg möjligen kommer att skölja bort sovjeterna. Jag säger: det kommer inte att ske. Jag är fast övertygad om att sovjeterna aldrig
kommer att gå under; revolutionen av den 25 oktober (7 nov.) har bevisat det för oss.
Sovjeterna kommer aldrig att gå under, emedan de bildades redan i den första revolutionen
1905, de bildades också efter februarirevolutionen och inte på någons personliga initiativ,
utan underifrån, genom folkmassornas vilja. Här kan det inte bli fråga om några inskränkningar, några formaliteter, emedan sovjeterna bildades genom folkets vilja, och folket har rätt
att i varje ögonblick återkalla sina representanter. Sovjeterna står över alla parlament, alla
Konstituerande församlingar (buller och rop: ”Lögn!”). Bolsjevikernas parti har ständigt sagt,
att sovjeterna är det högsta organet. Man kan inte säga att det är lögn, ty de revolutioner i
Europa, som störtat monarkin, bildade borgerliga republiker med hjälp av Konstituerande
församlingen. En sådan revolution som den som försiggått hos oss, har ännu aldrig och
ingenstädes förekommit. Man säger, att revolutionen den 25 oktober (7 nov.) endast gav en
”bolsjevikisk regering” som resultat. Jag skulle kunna säga, att det ej finnes bara bolsjeviker i
Folkkommissariernas råd. De av er som erinrar sig arbetar- och soldatdeputerades 1:a sovjetkongress, måste veta att bolsjevikerna då var i minoritet. Men nu, på arbetar- och soldatdeputerades II sovjetkongress, sedan folket av egen erfarenhet övertygat sig om, vartill
samförståndspolitiken leder, har folket gett bolsjevikernas parti majoriteten. Då den fientliga
pressen talar och skriker om, att bajonetterna kan riktas mot sovjeterna, så måste jag skratta.
Bajonetterna befinner sig i arbetarnas, soldaternas och böndernas händer, och i deras händer
kommer de aldrig att riktas mot sovjeterna. Och må kontrarevolutionen rikta bajonetterna mot
sovjeterna, de fruktar dem inte.
Jag går över till frågan om Konstituerande församlingen och måste säga att Konstituerande
församlingen kan hjälpa endast då folket självt utvecklar sig fritt och bygger ett nytt liv. Och
jag frågar er: Är det så?
Jag säger er vad ni alla vet: ”Människan är inte till för söndagens skull, utan söndagen för
människans”. Ni vet, kamrater, hur valen till Konstituerande församlingen tillgick. Det är en
av de förnämsta valmetoderna, ty här väljs inte enskilda personer utan partirepresentanter.
Och det är ett steg framåt, ty det är inte enskilda personer utan ett parti, som gör revolutionen.
Då valen till Konstituerande församlingen försiggick, fanns det enhetliga socialistrevolutionära partiet, det parti, som har majoriteten i Konstituerande församlingen. Nu är det
inte så. Ni skall kanske säga, att det också är bolsjevikernas verk. Nej, kamrater, det är en
universallag. Alltid och överallt, långsamt och med svårighet delar folket upp sig i två läger:
de lottlösas och förnedrades läger, de som kämpar för en bättre framtid för alla arbetande –
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och deras läger, som på ett eller annat sätt understödjer godsägarna och kapitalisterna. Då
valen försiggick, valde folket inte dem som ger uttryck åt dess vilja, dess önskan. Ni säger, att
vi förklarat hela kadettpartiet för folkfiender. Ja, det har vi gjort1, och därmed uttryckte vi
arbetar- och soldatdeputerades II sovjetkongress’ vilja. Och nu, då vi står på tröskeln till
freden, då vi står inför avslutningen av den förfärliga treåriga slaktningen, är vi övertygade
om att detta är alla länders arbetandes krav. Störtandet av imperialismen i Europa går
långsamt och med svårighet. Och nu kommer imperialisterna i alla länder att se att folket är
starkt och att det tack vare sin styrka kommer att störta alla som står i dess väg. Om någon
organiserar ett uppror mot arbetarna och bönderna, mot sovjeterna, och med andra handen
visar upp det höga mandatet till Konstituerande församlingen, så kommer vi inte att stanna
inför det. I juli sade man oss: ”Vi kommer att förklara er för folkfiender”. Och vi svarade:
”Försök bara”. Herrar borgare och deras anhängare skulle ha försökt att säga det öppet åt
folket! Men de gjorde det inte, de använde sig av alla slags insinuationer, förtal och smutskastning. När bourgeoisin började inbördeskriget – vi har varit vittnen till detta krig – så
organiserade den officersaspiranternas uppror, och vi, segrarna, lät nåd gå för rätt med de
besegrade. Vi gjorde mer än det: vi lät dem t. o. m. behålla sin militära ära. Och nu, då
Konstituerande församlingen inkallas, säger vi: då 400 medlemmar av Konstituerande församlingen anländer, öppnar vi den. Vi ser att kadetternas sammansvärjning fortsätter, vi ser att de
organiserar uppror mot sovjeterna i penningpungens, egennyttans och rikedomens namn och
vi förklarar dem öppet för folkets fiender. Nu, då vi snart kommer att få kännedom om
fredsvillkoren, då vi får vapenstillestånd, då jordkommittéernas medlemmar ej kommer att
häktas, då godsägarnas jord blir konfiskerad, då det skall upprättas kontroll över fabrikerna
och verkstäderna, organiserar de en sammansvärjning mot oss, mot sovjeterna. Och vi förklarar att de, att kadettpartiet, är bourgeoisins parti, att de är folkets fiender, och att vi
kommer att kämpa emot dem.
Izvestija, nr. 244, 6 december 1917
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