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V I Lenin 

Tal å RSDAP:s vägnar vid begravningen av Paul och Laura 
Lafargue 

den 20 november (3 december) 1911 

Kamrater! 

Jag tar ordet för att å RSDAP:s vägnar ge uttryck åt vår djupa sorg över Paul och Laura 

Lafargues bortgång. Redan under den period, då den ryska revolutionen förbereddes, lärde sig 

de medvetna arbetarna och alla socialdemokrater i Ryssland att högakta Lafargue såsom en av 

mest talangfulla och djuplodande bland dem som sprider marxismens idéer, vilka så strålande 

bekräftats av erfarenheterna från klassernas kamp under den ryska revolutionen och 

kontrarevolutionen. Under dessa idéers fana sammansvetsades de ryska arbetarnas förtrupp, 

utdelade den ett slag mot absolutismen genom sin organiserade masskamp och försvarade och 

försvarar alltjämt socialismens sak, revolutionens sak, demokratins sak trots allt förräderi, all 

obeslutsamhet och vacklan inom den liberala bourgeoisin. 

För de ryska socialdemokratiska arbetarna symboliserade Lafargue två epoker: den epok, då 

Frankrikes revolutionära ungdom tillsammans med de franska arbetarna i de republikanska 

idéernas namn gick till storms mot kejsardömet, och den epok, då det franska proletariatet 

under marxisternas ledning förde en konsekvent klasskamp mot hela det borgerliga systemet 

och förberedde sig för den sista striden mot bourgeoisin för att vinna socialismen. 

För oss ryska socialdemokrater, som upplever hela förtrycket från den av asiatiskt barbari 

genomsyrade absolutismen och haft lyckan att genom Lafargues och hans vänners skrifter få 

direkta kunskaper om de europeiska arbetarnas revolutionära erfarenheter och revolutionära 

tänkande, framstår det nu särskilt klart hur snabbt den tid närmar sig, då den sak kommer att 

segra som Lafargue ägnade sitt liv åt att förfäkta. Den ryska revolutionen inledde en epok av 

demokratiska revolutioner i hela Asien och 800 miljoner människor ansluter sig nu till den 

demokratiska rörelsen i hela den civiliserade världen. Och i Europa blir det allt fler tecken på 

att den epok, då den så kallade fredliga borgerliga parlamentarismen härskat, närmar sig sitt 

slut för att lämna plats åt en epok av revolutionära strider av det organiserade och i de 

marxistiska idéernas anda fostrade proletariatet, som kommer att störta bourgeoisins 

herravälde och upprätta ett kommunistiskt system. 
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