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V I Lenin 

Till frågan om bolsjevikledarnas inställelse inför domstol 
Att döma av privata samtal finns det två uppfattningar i denna fråga. 

Kamrater, som påverkas av »sovjeternas atmosfär», lutar inte sällan åt att de bör inställa sig 
inför rätta. 

De som står närmare arbetarmassorna lutar tydligen åt att de inte bör göra det. 

Principiellt går frågan mest ut på en bedömning av vad som brukar kallas de konstitutionella 
illusionerna. 

Ifall man anser att en korrekt regering, en korrekt domstol finns och är möjlig i Ryssland, att 
ett sammankallande av konstituerande församlingen är sannolikt, så kan man komma till en 
slutsats som talar för inställelse. 

Men en sådan uppfattning är heltigenom felaktig. Just de senaste händelserna, efter den 4 juli, 
har på det mest åskådliga sätt visat, att ett sammankallande av konstituerande församligen är 
osannolikt (utan en ny revolution), att det i Ryssland inte finns och inte kan finnas (nu) vare 
sig en korrekt regering eller en korrekt domstol. 

Domstolen är ett maktorgan. Detta glömmer ibland liberalerna. För en marxist är det en 
försyndelse att glömma detta. 

Och var är makten? Vem är makten? 

Någon regering finns inte. Den byts dagligen. Den är overksam. 

Det som finns är en militärdiktatur. Att här ens tala om »domstol» är löjligt. Saken gäller inte 
en »domstol» utan en episod i inbördeskriget. Det är detta som anhängarna av en inställelse 
beklagligtvis inte vill förstå. 

Pereverzev och Aleksinskij som initiativtagare till »ärendet»!! Är det kanske inte löjligt att 
tala om domstol under sådana betingelser? Är det kanske inte naivt att tro, att någon domstol 
under sådana förhållanden kan utröna, fastställa, undersöka någonting?? 

Makten är i militärdiktaturens hand. Utan en ny revolution kan denna makt endast stärka sin 
ställning – för en viss tid, under kriget först och främst. 

»Jag har inte gjort något olagligt. Domstolen är rättvis. Domstolen reder ut det. Domstolen 
blir offentlig. Folket kommer att förstå. Jag skall inställa mig.» 

Detta är ett resonemang som är naivt intill barnslighet. Inte någon domstol, utan hets mot 
internationalisterna, det är vad makten behöver. Att spärra in dem och hålla dem där – det är 
vad herrar Kerenskij & Co. behöver. Så var det (i England och Frankrike) – så blir det (i 
Ryssland). 

Internationalisterna bör arbeta illegalt efter måttet av sina krafter, men de bör inte göra 
dumheten att inställa sig frivilligt! 
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