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V I Lenin 

Vad kan kadeterna ha räknat på när de avgick ur 
ministären? 

Denna fråga inställer sig av sig själv. För att med en bestämd taktik rätt kunna svara på 
händelser, måste man förstå dem rätt. Hur skall man då förstå kadeternas utträde? 

Förtrytelse? Principiell oenighet i frågan om Ukraina? Naturligtvis inte. Det skulle vara löjligt 
att misstänka kadeterna för principfasthet eller bourgeoisin för förmåga att handla av för-
trytelse. 

Nej. Kadeternas utträde kan förstås endast som resultat av en beräkning. Vad är denna 
beräknings innebörd? 

Innebörden är att det för att styra ett land, som företagit en stor revolution och inte kan lugna 
sig, därtill under ett imperialistiskt krig av världsmåttstock, krävs gigantiskt djärv, historiskt 
stor och av självförglömmande entusiasm fylld initiativkraft och geist hos en verkligt revolu-
tionär klass. Antingen måste en sådan klass slås ned med våld – detta har kadeterna länge 
predikat, ända sedan den 6 maj – eller anförtro den ledningen. Antingen i förbund med det 
imperialistiska kapitalet – då måste man gå till offensiv, bli kapitalets lydige tjänare och gå i 
slaveri hos det, då måste man överge utopierna att upphäva jordägandet utan friköp (skåda 
Lvovs tal, enligt Birzjovka, mot Tjernovs program). Eller går man mot det imperialistiska 
kapitalet – då måste man omedelbart erbjuda alla folk exakta fredsvillkor, ty alla folk är ut-
mattade av kriget, då måste man våga höja och kunna höja den proletära världsrevolutionens 
fana mot kapitalet, göra detta inte i ord utan i handling, föra revolutionen framåt i själva 
Ryssland på det mest beslutsamma sätt. 

Kadeterna är sluga affärsmän såväl i handelsfrågor, finanser och värn av kapitalet som i 
politiken. Kadeterna har på ett riktigt sätt tagit med i beräkningen att läget objektivt  är 
revolutionärt. De är med på reformer och gillar att dela makten med reformister av Tseretelis 
och Tjernovs typ. Men reformer hjälper inte. En reformernas väg ut ur krisen – ur kriget, ur 
kaoset – f inns inte . 

Och kadeterna räknar, ur sin klass' synvinkel, ur imperialist- och utsugarklassens synvinkel, 
rätt. Nämligen så här: Vi ställer ett ultimatum genom att utträda. Vi vet, att Tsereteli och 
Tjernov med gelikar nu inte har förtroende för den sant revolutionära klassen, inte vill föra en 
sant revolutionär politik. Vi skall skrämma dem. Utan kadeterna betyder utan det världsom-
fattande engelsk-amerikanska kapitalets »hjälp», det betyder att gå in för revolution även mot 
det. Det kommer inte Tsereteli, Tjernov m. fl. att ge sig in på, de kommer inte att våga! De 
kommer att ge efter för oss! 

Och om inte, så kommer en revolution mot kapitalet, även om den börjar, inte att lyckas, och 
vi kommer tillbaka. 

Så räknar kadeterna. Vi upprepar: ur utsugarklassens synvinkel är beräkningen riktig. 

Ifall Tsereteli och Tjernov med gelikar intog den utsugna klassens – och inte den vacklande 
småbourgeoisins – ståndpunkt, skulle de besvara kadeternas riktiga beräkning med en riktig 
anslutning till det revolutionära proletariatets politik. 
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