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V I Lenin 

Ur ett tal i arbetar-, bonde, och rödarmistdeputerades 
Moskvasovjet den 23 april 1918 

Jag upprepar återigen att den mest komplicerade och svåraste perioden i vår revolution nu har 

börjat. Vi står inför uppgiften att till det yttersta anspänna alla krafter och använda dessa i det 

nya konstruktiva arbetet, ty endast den yttersta uthållighet och arbetsdisciplin kan hjälpa 

Rysslands revolutionära proletariat — vilket än så länge är så ensamt i sitt gigantiska 

revolutionära arbete — att vänta på befrielsens tidpunkt när det internationella proletariatet 

kommer till oss för hjälp. 

Vi är en av arbetarklassens revolutionära avdelningar som ryckt fram i spetsen, inte därför att 

vi är bättre än de andra arbetarna, inte därför att Rysslands proletariat står högre än 

arbetarklassen i andra länder utan blott och bart därför att vi var ett av de mest efterblivna 

länderna i världen. Vi kommer till den slutgiltiga segern först när vi äntligen lyckas att 

slutligen överväldiga den internationella imperialismen, vilken stödjer sig på teknikens och 

disciplinens grandiosa kraft. Men vi kommer till segern bara tillsammans med alla arbetare i 

andra länder, i hela världen. 

Historiens vilja har tvingat oss att underteckna den svåra freden i Brest och vi döljer inte att 

denna fred varje minut kan bli förrädiskt bruten av revolutionens talrika fiender som angriper 

oss från alla sidor, av fiender, mot vilka vi för närvarande inte har kraft att gå till aktiv kamp. 

Och ni måste veta att den som nu skulle mana er till sådan aktiv, väpnad och öppen kamp mot 

den internationella rövarimperialismen, den skulle begå en akt av förräderi mot folket, den 

skulle vara en frivillig eller ofrivillig provokatör och lakej åt den ena eller andra 

imperialistgruppen. Och den som uppträder mot den taktik som vi under den senaste tiden har 

hållit fast vid — må han också kalla sig såväl helt och hållet ”vänster”- som till och med 

ultravänsterkommunist — den är en dålig revolutionär, jag säger mera, den är överhuvudtaget 

ingen revolutionär. (Applåder) 
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