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Leo Trotskij:
Störtandet av den provisoriska regeringen.

(tal 25 oktober)

[Vid Petrogradsovjetens extraordinära möte på eftermiddagen 25 oktober, rapporterade Trotskij 
om störtandet av den provisoriska regeringen, och presenterade sedan Lenin.  Hans tillkännagivan-
de att Vinterpalatsets öde skulle beseglas på några minuter visade sig vara överilat. Palatset intogs
inte förrän 12 timmar senare. Hans förutsägelse att regeringens ministrar snart skulle arresteras 
fullföljdes bara delvis, Kerenskij flydde. Men hans anmärkning om att det inte spilldes något blod 
under upproret bekräftades helt och hållet. I sin bok om den ryska revolutionen skriver Marcel 
Liebman: ”De enda förlusterna i hela Petrograd kom i samband med erövringen av Vinterpalatset 
på kvällen 25-26 oktober. Alla fem kom från upprorsmakarnas led.”]

I militärrevolutionära kommitténs namn förklarar jag att den provisoriska regeringen inte längre 
existerar. [Applåder.] En del ministrar har arresterats. [Hurrarop!] Resten kommer att arresteras 
inom några få dagar eller timmar. [Applåder.]

Den revolutionära garnisonen, som står till den militärrevolutionära kommitténs förfogande, har 
upplöst förparlamentets möte. [Stormande applåder. Rop: ”Länge leve den militärrevolutionära 
kommittén!”]

Man har sagt oss att ett uppror från garnisonen i nuvarande läge skulle framprovocera en pogrom 
och dränka revolutionen i floder av blod. Hittills har inget blod flutit. Vi känner inte till ett enda 
dödsfall. Jag känner inte till något annat exempel i historien på en så enorm revolutionär massrörel-
se som genomfördes utan blodspillan.

Den provisoriska regeringen under Kerenskijs ledning var ett lik som bara väntade på att histo-
riens sopkvast skulle sopa undan det.

Vi måste betona det hjältemod och den självuppoffring som soldaterna och arbetarna i Petrograd 
har uppvisat. Vi har varit vakna hela natten och via telefon följt hur de revolutionära soldaternas och
arbetarnas avdelningar i tysthet genomförde sina uppgifter. Befolkningen sov fredligt och visste inte
att en makt just då ersattes av en annan.

Järnvägstationerna, postkontoren, telegrafstationerna, Petrograds Telefonbolag, och Statsbanken 
har ockuperats. [Stormande applåder.]

Vinterpalatset är ännu inte intaget, men dess öde kommer att beseglas inom några få minuter. 
[Applåder.]

Arbetar- och soldatdeputerades sovjet i Petrograd kan med rätta känna sig stolt över de soldater 
och arbetare som den litade på, som den ledde i kamp och ledde till en strålande seger.

De borgerliga och småborgerliga regeringarna kännetecknas av att de lurar massorna.

Idag tänker vi, soldat-, arbetar- och bondedeputerades sovjeter, genomföra ett experiment som är 
unikt i historien, nämligen upprätta en regering vars enda mål är att tillfredsställa soldaternas, arbe-
tarnas och böndernas behov.

Staten måste bli massornas verktyg i deras kamp för befrielse från allt slaveri.

Detta arbete går inte att genomföra utan sovjeternas inflytande. Den borgerliga vetenskapens 
bästa representanter kommer att förstå att de villkor som arbetar-, soldat- och bondedeputerades 
sovjeter skapar är de bästa förhållandena för deras arbete.

Vi måste upprätta kontroll över produktionen. Bönderna, arbetarna och soldaterna måste känna 
att nationens angelägenheter är deras angelägenheter.
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Det är den grundläggande principen i upprättandet av makten.

En av den verkligt revolutionära maktens omedelbara uppgifter var att införa allmän arbets-
tjänstgöring.

Vidare tillkännagav kamrat Trotskij att dagordningen innehöll den militärrevolutionära kommit-
téns rapport och en rapport om sovjetmaktens uppgifter. Den andra frågan skulle rapporteras av 
kamrat Lenin. [Dundrande applåder.]

Kamrat Trotskij tillkännagav att de som hade arresterats av politiska orsaker hade befriats och att 
en del av dem redan fullföljde uppgifter som revolutionära kommissarier.

Kamrat Zinovjev, tillkännagav kamrat Trotskij, skulle vara Petrogradsovjetens gäst under det 
pågående mötet.

I Petrogradsovjetens namn hade ett telegram samma kväll skickats till hela Ryssland för att redo-
göra för de aktuella förhållandena. 

Radiotelegram hade skickats till de aktiva trupperna, som tillkännagav att den gamla makten hade
fallit och att en ny inom kort skulle upprättas. Den nya maktens första åtgärder skulle vara: omedel-
bar vapenvila på alla fronter, jord till bönderna, ett snabbt sammankallande av en verkligt demokra-
tisk konstituerande församling.

Det är inte känt var den före detta ministerpresidenten Kerenskij befinner sig, men vi hoppas att 
det snart ska bli känt för alla.

På frågan om vilken inställning fronten hade till händelserna, svarade kamrat Trotskij: Vi har bara
kunnat skicka telegram. Vi har inte fått några svar på dem, men vi har hört många företrädare från 
fronten banna oss här för att vi inte har genomfört några kraftfulla åtgärder.

Vladimir Iljitj Lenin har just förenat sig med oss. På grund av omständigheterna har han inte 
kunnat komma förrän nu. Kamrat Trotskij beskriver kamrat Lenins roll i den ryska revolutionära 
rörelsens historia, och utropar:

Länge leve kamrat Lenin, som har återvänt till oss!

(Översättning: Göran Källqvist)
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