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INLEDNING 

Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna) har bakom 

sig eii lång och ärofull väg från de första små marxistiska cirklar-

na och grupperna, vilka uppstod i Ryssland på förra seklets 80-

tal, till bolsjevikernas väldiga parti, som i dag leder den första 

socialistiska arbetar- och bondestaten i världen. 

SL'KP(b) växte upp på grundvalen av arbetarrörelsen idet för-

revolutionära Ryssland ur marxistiska cirklar och grupper, vilka 

var förbundna med arbetarrörelsen och i densamma ingöt socialis-

tisk medvetenhet. SUKP (b) leddes och ledes av marxismen-leni-

nismeiis revolutionära lära. I de nya förhållandena under imperia-

lisme~i, de imperialistiska krigens och de proletära revolutioner-

nas epok har dess ledare utvecklat Marx' och Engels' lära vidare 

och lyft den till en högre nivå. 

SUKP (b) har vuxit och stärkts i principiell kamp mot de små-

~orgerliga partierna inom arbetarrörelsen — socialistrevolutionä-

rerna (och ännu tidigare mot deras föregångare, "de folkliga"), 

~nensjevikerna, anarkisterna, borgerliga nationalister av alla schat-

i;eringar, samt inom partiet mot mensjevikiska, opportunistiska 

riktningar — trotskister, bucharinmän, element meci nationalistis-

lca avvikelser och andra antileninska grupper. 

SUKP{b) har stärkts och härdats i revolutionär kamp mot alla 

fiender till arbetarklassen och det arbetande folket: godsägare, ka-

pitalister, kulaker, skadegörare, spioner, mot alla legodrängar i 

tjänst lios de kapitalistiska stater, som omringar Sovjetunionen. 
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SUKP(b) :s historia är historien om tre revolutioner: den bor-

gerligt-demokratiska revolutionen 1905, den borgerligt-demokra-

tiska revolutionen i februari 1917 och den socialistiska revolutio-

nen ioktober 1917. 

SUKP(b) :s historia är historien om tsarismens störtande, om 

störtandet av godsägarnas och kapitalisternas makt,. historien om 

hur den väpnade utländska interventionen krossades under inbör-

deskrigets tid, Historien om Sovjetstatens och det socialistiska 

samhällets uppbyggande i vårt land. 

Studiet av SUKP(b) :s historia berikar oss med erfarenheten 

av vårt lands arbetares och bönders kamp för socialismen. 

Studiet av SUKP (b) :s historia, studiet av historien om vårt 

partis kamp mot marxismen-leninismens alla fiender, mot de ar-

betandes alla fiender, hjälper oss att tillågnu oss bolsjevzs~nen 

och höjer den politiska vaksamheten. 

Studiet av det bolsjevikiska partiets heroiska historia väpnar 

oss med kunskap om samhällsutvecklingens och den politiska kam-

pens lagar, kunskap om revolutionens drivkrafter. 

Studiet av SUKP(b) :s historia befäster övert3-gelsen om en 

slutlig seger föi• den stora sak, för vilken Lenins och Stalins parti 

kämpar, kommunismens seger i hela världen. 

Denna bok ger en kort framställning av Sovjetunionens Kom-

munistiska Partis (bolsjevikerna) historia. 
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FÖRSTA KAPITLET 

kampen för att skapa ett socialdemokratiskt. 

arbetarparti i l~,~ssl~,nd. 
~iss3—lool> 

1. LIVEGEti'SKAPENS UPPH~iVANDE OCH INDU-

S'1'RIKAPITALISMENS UTVECKLING I RYSSLAND. 

D~:T MODER\TA INDUSTRIPROLETARIATETS UPP-

KOMST. ARBETARRÖRELSENS FtSRSTA STEG. 

Tsarryssland beträdde senare än andra länder den kapitalistiska 

utvecklingens väg. Fram till 1860-taft fanns det mycket få, fabri-

ker och verkstäder i Ryssland. De adliga godsägarnas feodalhus-

hållning var förhärskande. Under feodalsystemet kunde industrin 

inte undergå någon verklig utveckling. De livegnas ofria arbete 

resulterade i en låg arbetsproduktivitet inom lantbruket. Hela den 

ekonomiska utvecklingens gång drev hän mot livegenskapens av-

skaffande. Tsarregeringen, som var försvagad av det militära ne-

derlaget under Krimkriget och uppskrämd av böndernas "revolter" 

mot godsägarna, såg sig nödsakad att år 1861 upphäva livegen-

skapen. 

Men också, sedan livegenskapen upphävts fortsatte godsägarna 

att förtrycka bönderna. Godsägarna plundrade bönderna, genorre 

att vid "befrielsen" avskära och fråntaga dem en betydande del 

av den jord, som dessa tidigare brukat. Denna del av jorded kal-

lade bönderna "avskurna jordstycken". Bönderna tvangs att beta-

la lösen åt godsägarna för sin "befrielse" —sammanlagt cirka 

två miljarder rubel. 
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Sedan livegenskapen upphävts var bönderna tvungna att på de 

mest betungande villkor arrendera jord av godsägarna. Utom kon-

tanta arrendeavgifter tvang godsägaren ej sällan bönderna att 

utan lön och med egna redskap ocli hästar bruka en viss del av 

godsägarens jord. Detta kallades "avtjänande" eller "dagsverks-

skyldighet". Oftast var bonden tvungen att för den arrenderade 

jorden avlämna hälften av sin skörd in natura till godsägaren. 

Detta kallades "hälftenbruk". 

På så sätt förblev läget ungefär detsamma som under livegen-

skapen, bara med den skillnaden att bonden nu personligen var 

fri, att man inte kunde sälja eller köpa honom som ett föremål. 

Godsägarna pressade medelst olika roffarmedel (arrende, bö-

ter) den sista musten ur det efterblivna bondehushållet. På 

grund av godsägarnas förtryck kunde den stora massan av bön-

derna inte förbättra sitt jordbruk. Detta var orsaken till lantbru-

kets ytterliga efterblivenhet i det förrevolutionära Ryssland, var-

av följde täta missväxter och hungerår. 

Kvarlevorna av den feodala hushållningen, de oerhörda påla-

gorna och friköpsavgifterna åt godsägarna, vilka ofta översteg 

bondehushållets inkomster, ledde till att bondemassorna rui-

nerades och utarmades samt tvingade bönderna att lämna hembyn 

och söka sig arbetsförtjänst. De gick till fabrikerna och verkstä-

derna. Fabriksägarna erhöll billig arbetskraft. 

Arbetarna och bönderna hade över sig en hel arme av iand~-

fogdar, fiskaler, gendarmer, poliskonstaplar och lantpoliser, som 

skyddade tsaren, kapitalisterna och godsägarna mot de arbetande, 

mot de utsugna. Ända till 1903 upprätthölls husagan. Ehuru liv-

egenskapen var upphävd, måste bönderna slita spö för den rin-

gaste förseelse eller för att de inte betalt pålagorna. Arbetarna 

piskades av polisen och kosackerna, särskilt under strejkerna, när 

arbetarna nedlade arbetet, därför att de inte längre kunde uthärda 

fabriksägarnas trakasserier. Arbetarna och bönderna hade inga 

som helst politiska rättigheter i det tsaristiska Ryssland. Det 

tsaristiska självhärskardömet var folkets värsta fiende. 

Tsarryssland var ett folkens fängelse. Tsarrysslands talrika 
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icke-ryska folkslag var fullständigt rättslösa och utsattes stän-

digt för alla slags förödmjukelser oeh kränkningar. Tsarregerin-

gen vands den ryska befolkningen att betrakta de infödda folk-

slagen i de nationella områdena som lägre raser, kallade dem offi-

ciellt för "utbördingar" samt uppammade förakt och hat mot dem. 

Tsarregeringen underblåste medvetet nationell oenighet, hetsade 

det ena folket mot det andra, organiserade judepogromer och blo-

diga fejder mellan tatarerna och armenierna i Transkaukasien. 

X de nationella områdena innehades alla eller nästan alla stat-

liga ämbeten av ryska tjänstemän. Alla ärenden inför institu-

tioner• och domstolar fördes på ryska språket. Det var förbjudet 

att utge tidningar och böcker• på de nationella språken, i skolorna 

vai• det förbjudet att undervisa pä modersmålet. Tsarregeringen 

strävade att kväva varje yttring av den nationella kulturen och 

bedrev en politik, som gick ut på att med våld "förryska" de icke-

ryska nationaliteterna. Tsarismen uppträdde som de icke-ryska 

folkens bödel och tyrann. 

Efter livegenskapens upphävande gick industrikapitalismens 

utveckling i Ryssland tämligen snabbt framåt, trots kvarlevorna 

från feodalismen, som fortfarande hämmade denna utveckling. 

Under 25 år, från 1865 till 1890, ökade antalet arbetare på enbart 

de stora fabrikerna, verkstäderna och järnvägarna från 706.000 

till 1.433.000, det vill säga till mer än det dubbla. 

Ännu snabbare började den kapitalistiska storindustrin i Ryss-

land utvecklas på 1890-talet. Vid slutet av 90-talet hade antalet 

arbetare på de stora fabrikerna och verkstäderna, i gruvindustrin 

och järnvägsväsendet inom enbart 50 guvernement i europeiska 

Ryssland ökat till 2.207.000 och i hela Ryssland till 2.792.000 

personer. 

Detta var ett modernt industriproletariat, som helt och hållet 

skilde sig frän fabriksarbetarna under livegenskapens period samt 

från arbetarna inom småindustrin, hemslöjds- och all möjlig an-

nan industri, genom sin koncentrering i stora kapitalistiska före-

tag och genom sin revolutionära kampduglighet. 

Det industriella uppsvinget pä 1890-talet var i främsta rum-
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mot förknippat med det ökade järnvägsbygget. Linder ett decen-

nium (1890-1900) anlades över 21.000 verst' nya järnvägslinjer. 

För järnvägarna krävdes en kolossal mängd metall (till räls, loko-

motiv och vagnar), det krävdes allt mer bränsle, stenkol och olja. 

Detta medförde att metallurgin och bränsleindustrin utvecklades. 

Liksom i alla kapitalistiska länder avlöstes också i det för-

revolutionära Ryssland de industriella uppsvingsåren av industri-

kriser, av stagnationer i industrin, vilka tungt drabbade arbetar-

klassen och dömde hundratusentals arbetare till arbetslöshet och 

elände. 

Ehuru kapitalismens utveckling i Ryssland efter livegenskapens 

upphävande fortskred ganska snabbt, stod Ryssland likväl i sin 

ekonomiska utveckling långt efter de andra kapitalistiska län-

derna. Den väldiga majoriteten av befolkningen var fortfarande 

sysselsatt inom lantbruket. I sin berömda bok "Kapitalismens ut-

veckling iRyssland" anförde Lenin viktiga siffror från den all-

männa folkräkning, som företogs år 1897. Det visade sig att om-

kring fem sjättedelar av hela befolkningen var sysselsatt inom 

jordbruket, medan endast omkring en sjättedel av befolkningen 

var sysselsatt inom stor- och småindustrin, handeln, järnvägsvä-

sendet och sjöfarten, med byggnads- och skogsarbete och så 

vidare. 

Detta visar att Ryssland, trots kapitalismens utveckling i detta 

land, var ett i ekonomiskt avseende efterblivet agrarland, ett små-

borgerligt land, det vill säga ett land, där den på småegendom 

baserade, föga produktiva, individuella bondehushållningen fort-

farande var förhärskande. 

Kapitalismens utveckling försiggick inte endast i städerna utan 

också på landsbygden. Bondeklassen, som var det förrevolutionära 

Rysslands talrikaste klass, sönderföll och differentierades. Av de 

mest välbärgade bönderna på landsbygden avskildes ett överskikt 

av kulaker, en lantbourgeoisi, medan å andra sidan många bönder 

ruinerades och antalet fattigbönder, proletärer och halvproletärer 

~ 1 verst = 1.067 meter. Öt;ers. 
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på landsbygden ökades. Antalet medelstora bönder minskade 

emellertid årligen. 

r~.r 1903 räknade man i Ryssland ungefär 10 miljoner bondgår-

dar. Isin broschyr "Till de fattiga på landsbygden" beräknade 

Lenin, att av detta antal inte mindre än tre och en halv miljon 

gårdar innehades av bönder, som sulrnude hustax. Dessa fattiga 

bondefamiljer besådde vanligen en obetydlig jordlapp, den övriga 

jorden lämnade de åt kulakerna och gick själva ut på arbetsför-

tjänst. På grund av sin ställning stod fattigbönderna närmast 

proletariatet. Lenin kallade dem lantproletärer eller halvproletärer. 

A andra sidan hade halvannan miljon (av hela antalet 10 mil-

joner bondgårdar) rika bondgårdar, som innehades av kulaker, 

slagit under sig hälften av all odlad bondejord. Denna bondebour-

geoisi blev allt rikare, trängde undan fattig- och medelbönderna, 

berikade sig på lantarbetarnas och daglönarnas arbete samt för-

vandlades till jordbrukskapitalister. 

Redan på 1870-talet men isynnerhet på 80-talet började arbetar-

klassen iRyssland vakna och tog upp kamp mot kapitalisterna. I 

det tsaristiska Ryssland var arbetarnas ställning oerhört svår. 

På 80-talet uppgick arbetsdagen på fabriker och verkstäder till 

midst 121/> timme, i textilindustrin ända till 14-15 timmar. 

Kvirino- och barnarbete exploaterades i stor utsträckning. Barnen 

arbetade lika många timmar som de vuxna, men erhöll liksom 

kvinnorna betydligt mindre arbetslön. Arbetslönen var omåttligt 

låg. Största delen av arbetarna erhöll endast 7-8 rubel i månaden. 

De allra högst avlönade arbetarna på metallfabrikerna och i gjute-

rierna erhöll ej mer än 35 rubel i månaden. Något arbetsskydd exi-

sterade inte, vilket medförde massor av olycks- och dödsfall bland 

arbetarna. Det fanns ingen arbetarförsäkring, och läkarhjälp er-

höll man endast mot betalning. Bostadsförhållandena var ohygg-

ligt svåra. I arbetarkasernerna, i små kyffen bodde 10-12 arbe-

tare. Fabriksägarna bedrog ofta arbetarna vid uträkningen av lö-

nerna, tvingade dem att köpa livsmedel till hutlösa priser i fabri-

kernas butiker och plundrade arbetarna genom att pålägga dem 

böter. 
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Arbetarna började träffa överenskommelser med varandra och 

hos fabriksägaren gemensamt framföra krav på förbättringar i 

sitt outhärdliga läge. De nedlade arbetet, det vill säga förklarade 

strejk. De första strejkerna på 70- och 80-talen utbröt vanligen på 

grund av måttlösa böter, bedrägeri och uppskörtning vid utbe-

talning av lönerna åt arbetarna eller för att lönesatserna sänkts. 

Under de första strejkerna Isände det ibland att arbetare, vars 

tälamod fullständigt tagit slut, krossade maskinerna, slog in föns-

tren på fabriksbyggnaderna, förstörde fabrikernas butiker och 

kontor. 

De upplysta arbetarna började förstå, att det behövdes 

organisation för att kunna föra framgångsrik kamp mot kapitalis-

terna. Arbetarföreningar började bildas. 

år 1875 organiserades i Odessa "Sydryska arbetarförbundet". 

Denna första arbetarorganisation existerade 8-9 månader, varpå 

den revs upp av tsarregeringen. 

I Petersburg organiserades 1878 "Nordryska arbetarfötbundet", 

som leddes av snickwren Chalturin och klensmeden Obnorskij. I 

detta förbunds program hette det, att förbundet ifråga om sina 

uppgifter anslöt sig till Västeuropas socialdemokratiska arbetar-

partier. Som sitt slutmål angav förbundet genomförandet av den 

socialistiska revolutionen — "störtandet av det bestående politis-

ka och ekonomiska statssystemet som ett ytterst orättvist sy-

stem". En av dem, som organiserade förbundet, Obnorskij, hade 

vistats någon tid i utlandet och där lärt känna den verksamhet, 

som de marxistiska socialdemokratiska partierna och den av Marx 

ledda Första Internationalen bedrev. Detta satte sin prägel på 

"Nordryska arbetarförbundets" program. Som sin närmaste upp-

gift satte förbundet erövrande av politisk frihet och politiska rät-

tigheter för folket (yttrande- och tryckfrihet, församlingsfrihet 

och så vidare). Bland de närmaste kraven fanns också kravet på 

arbetsdagens begränsande. 

Antalet medlemmar i förbundet uppgick till 200 och det hade 

lika många sympatiserande. Förbundet började deltaga i arbetar-
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strejker och leda dem. Tsarregeringen sprängde även detta arbe-

tarförbund. 

Men arbetarrörelsen fortsatte att växa och spred sig till allt 

flera nya distrikt. 80-talet medförde ett stort antal strejker. Under 

en period av fem är (1881-1886) förekom mer än 48 strejker med 

80.000 strejkande arbetare. 

Särskilt betydelsefull i den revolutionära rörelsens historia är 

den stora strejk, som utbröt 1885 på Morosovs fabrik i Orechovo-

Sujevo. 

På denna fabrik arbetade omkring 8.000 man. Arbetsförhållan-

dena försämrades dag för dag : från 1882 till 1884 hade arbetslö-

nen sänkts fem gånger, varvid lönesatserna år 1884 på en gång 

sänkts med en fjärdedel, d. v. s. med 25 procent. Och till på köpet 

betungade fabriksägaren Morosov arbetarna med böter. Som det 

visade sig under rättegången efter strejken, hade i form av böter 

avdragits 30 till 50 kopek från varje rubel av arbetslönen till fa-

briksägarens fördel. Arbetarna uthärdade inte detta rofferi och i 

januari 1885 förklarade de strejk. Denna hade organiserats i för-

väg. Den leddes av arbetaren Peter Moisejenko, en föregångsman, 

som tidigare varit medlem av "Nordryska arbetarförbundet" och 

redan ägde revolutionär erfarenhet. Strax före strejken utarbetade 

Moisejenko tillsammans med andra av de mest medvetna vävarna 

en rad krav till fabriksägaren, vilka godkändes på ett hemligt 

rådslag av arbetarna. Framför allt krävde arbetarna att rofferiet 

med böterna skulle upphöra. 

Denna strejk slogs ned med väpnad makt. Över 600 arbetare 

arresterades och tiotals av dem ställdes inför domstol. Liknande 

strejker förekom år 1885 på fabrikerna i Ivanovo-Vosnesensk. 

Uppskrämd av arbetarrörelsens tillväxt såg sig tsarregeringen 

följande år nödsakad att utfärda en lag om böter. I denna lag 

förklarades, att bötespengarna inte fick hamna i fabriksägarens 

ficka utan skulle användas för arbetarnas behov. 

På grund av erfarenheterna frän den morosovska och andra 

strejker förstod arbetarna, att de kunde uppnå mycket genom 

organiserad kamp. Ur arbetarrörelsens egna led började fram-
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träda skickliga ledare och organisatörer, vilka oryggligt försvara-

de arbetarklassens intressen. 

På grundval av arbetarrörelsens tillväxt och under inflytande av 

den västeuropeiska arbetarrörelsen började vid denna tid de första 

marxistiska organisationerna att bildas i Ryssland. 

2. FOLKLIGHETSRÖRELSEN OCH MARXISMEN I 

RYSSLAND. PLECHANOV OCH HANS GRUPP "AR-

BETETS FRIGÖRELSE". PLECHANOVS KAMP MOT 

FOLKLIGHETSRÖRELSEN. MARXISMENS SPRID-

NING I RYSSLAI~TD. 

Innan de marxistiska grupperna uppstått, bedrevs det revolu-

tionära arbetet i Ryssland av "de folkliga" (narodnikerna, av 

narod =folk), som var motståndare till marxismen. 

Den första ryska marxistiska gruppen uppstod 1883. Det var 

gruppen "Arbetets frigörelse", som G. V. Plechanov organiserade 

i utlandet, i Geneve, dit han för sin revolutionära verksamhet varit 

tvungen att fly undan tsarregeringens förföljelser. 

Plechanov hade själv hittills varit "folklighetsman". Under emi-

grationen lärde han känna marxismen, varpå han bröt med folklig-

hetsrörelsen och blev en framstående propagandist för marxismen. 

Gruppen "Arbetets frigörelse" utförde ett stort arbete för att 

sprida marxismen i Ryssland. Den översatte till ryska Marx' och 

Engels' arbeten : "Kommunistiska partiets manifest", "Lönarbete 

och kapital", "Socialismens utveckling från utopi till vetenskap" 

och andra, vilka den lät trycka i utlandet och började sprida ille-

galt iRyssland. G. V. Plechanov, Sasulitj, Axelrod och andra med-

lemmar av denna grupp skrev också en rad arbeten, i vilka de klar-

lade IVlarx' och Engels' lära och förklarade den vetenskca~liya 

socialismens ideer. 

Marx och Engels, proletariatets stora läromästare, var de för-

sta som i motsats till de utopiska socialisterna klargjorde, att so-

cialismen inte är någon uppfinning av drömmare (utopister) utan 
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ett ofrånkomligt resultat av det moderna kapitalistiska samhäl-

lets utveckling. De visade, att det kapitalistiska systemet kom-

mer att falla, alldeles som det feodala systemet har fallit, att ka-

pitalismen själv skapar sin dödgrävare i proletariatets gestalt. 

De visade, att endast proletariatets klasskamp, endast proletaria-

tets seger över bourgeoisin kommer att befria mänskligheten från 

kapitalismen, från exploateringen. 

NTarx och Engels lärde proletariatet att bli medvetet om sina 

krafter, att bli medvetet om sina klassintressen och att samman-

sluta sig för den avgörande kampen mot bourgeoisin. Marx och 

F:~igels upptäckte lagarna för det kapitalistiska samhällets ut-

veckling och bevisade vetenskapligt att det kapitalistiska sam-

hällets utveckling och klasskampen i detsamma oundvikli-

gen måste leda till kapitalismens fall, till proletariatets seger, till 

proletariatets dilctatzcr. 

Marx och Engels lärde, att det är omöjligt att på fredlig väg 

frigöra sig från kapitalets makt och förvandla den kapitalistiska 

egendomen till samhällelig egendom, att arbetarklassen kan upp-

nä eletta endast genom att tillgripa revolutionärt våld mot bour-

geoisin, genom den proletu>•a rezolictione~2, genom att upprätta sitt 

politiska välde : proletariatets diktatur, vilken måste slå ned ut-

sugarnas motstånd och skapa ett nytt, klasslöst kommunistiskt 

samhälle. 

Marx och Engels lärde, att industriproletariatet är det kapita-

listiska samhällets mest revolutionära och därför mest progressi-

va klass, att endast en sådan klass som proletariatet kan samla 

omkring sig alla med kapitalismen missnöjda krafter och föra 

dem till storms mot kapitalismen. Men för att besegra den gamla 

världen och skapa det nya, klasslösa samhället måste proletaria-

tet lia sitt eget arbetarparti, vilket Marx och Engels kallade kom-

munistiska partiet. 

Det var just med spridandet av Marx' och Engels' åsikter som 

den första ryska marxistiska gruppen, Plechanovs grupp "Arbe-

tets frigörelse", sysselsatte sig. 

Gruppen "Arbetets frigörelse" höjde marxismens baner i den 
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ryska pressen i utlandet vid en tidpunkt, då det ännu inte fanns 

någon socialdemokratisk rörelse i Ryssland. Det var nödvändigt 

att framför allt teoretiskt, ideologiskt bereda väg för denna rörel-

se. Det viktigaste ideologiska hindret på vägen för marxismens 

och den socialdemokratiska rörelsens spridning var vid denna tid 

"de folkligas" åsikter, som då var förhärskande bland de upplysta 

arbetarna och de revolutionärt sinnade intellektuella. 

I och med kapitalismens utveckling i Ryssland blev arbetar-

klassen en mäktig progressiv kraft, som var i stånd att föra orga-

niserad revolutionär kamp. Men "de folkliga" förstod inte arbetar-

klassens ledande roll. De ryska "folklighetsmännen" hade den 

oriktiga uppfattningen, att det inte var arbetarklassen utan bön-

derna, som utgjorde den revolutionära huvudkraften, samt att 

tsarens och godsägartias makt kunde störtas enbart medelst bon-

de-"revolter". "De folkliga" kände ej arbetarklassen och förstod 

inte, att bönderna ensamma utan förbund med arbetarklassen 

och utan dess ledning ej kan besegra tsarismen och godsägarna. 

"De folkliga" förstod inte, att arbetarklassen är samhällets mest 

revolutionära och mest progressiva klass. 

"De folkliga" försökte till en början att resa bönderna till kamp 

mot tsarregeringen. Idetta syfte klädde sig de unga revolutionära 

intellektuella i bondekläder och begav sig ut på landsbygden —

"till folket", som man sade på den tiden. Härav kommer också 

namnet "de folkliga". Nlen bönderna följde dem inte, emedan de 

inte heller på rätt sätt kände eller förstod bönderna. De flesta 

"folklighetsmännen" häktades av polisen. Då beslöt "de folkliga" 

att fortsätta kampen mot det tsaristiska självhärskardömet en-

dast med egna krafter, utan folket, vilket ledde till ännu allvarli-

gare misstag. 

"De folkligas" hemliga förening "Folkviljan" (Narodnaja Vol-

ja) vidtog förberedelser för att döda tsaren. Den 1 mars 1881 lyc-

kades folkviljemännen döda tsar Alexander II med en bomb. Detta 

medförde emellertid inte den ringaste fördel för folket. Genom 

att döda enskilda personer kunde man inte störta det tsaristiska 

självhärskardömet och ej tillintetgöra godsägarklassen. Iden dö-
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dade tsarens ställe kom en annan, Alexander III, under vilken ar-

betarnas och böndernas liv ytterligare .försämrades. 

Den väg "de folkliga" valt för kampen mot tsarismen genom 

enskilda attentat och individuell terror var oriktig och skadlig 

för revolutionen. Den individuella terrorns politik härledde sig ur 

"de folkligas" oriktiga teori om aktiva "hjältar" och en passiv 

"hop", som väntar på stordåd av "hjältarna". Enligt denna be-

drägliga teori är det endast enskilda framträdande individer, som 

gör historien, medan massan, folket, klassen, "hopen", som "de 

folkliga" författarna föraktfullt uttryckte sig, är oförmögen till 

målmedvetna, organiserade aktioner och endast blint följer efter 

"hjältarna". Därför tog "de folkliga" avstånd från revolutionärt 

massarbete bland bönderna och inom arbetarklassen samt övergick 

till individuell terror. "De folkliga" tvingade en av den tidens 

största revolutionärer, Stefan Chalturin, att upphöra med arbetet 

på att organisera ett revolutionärt arbetarförbund och helt ägna 

sig åt terrorn. 

"Folklighetsmännen" avledde de arbetandes uppmärksamhE 

från kampen mot förtryckarklassen genom för revolutionen gagn 

lösa attentat mot enskilda representanter för denna klass. De häm-

made utvecklandet av arbetarklassens och böndernas revolutio-

nära initiativ och aktivitet. 

"De folkliga" hindrade arbetarklassen att komma till insikt om 

sin ledande roll i revolutionen och fördröjde bildandet av ett själy-

ständigt parti för arbetarklassen. 

Ehuru "folklighetsmännens" hemliga organisation slogs sön-

der av tsarregeringen, fortlevde deras åsikter ännu länge bland 

de revolutionärt sinnade intellektuella. De rester av ''de folkliga", 

som ännu fanns kvar, gjorde ett segt motstånd mot mar::ismens 

spridning i Ryssland och hämmade arbetarklassens organisering. 

Därför kunde marxismen i Ryssland växa och stärkas endast 

i kamp mot folklighetsrörelsen. 

Gruppen "Arbetets frigörelse" bekämpade "de folkligas" orik-

tiga uppfattningar och påvisade, vilken skada deras lära och de-

ras kampmetoder tillfogade arbetarrörelsen. 

`' SUKP(b) :s historia. 1 t 



I sina mot "de folkliga" riktade arbeten visade Plechanov, att 

deras åsikter inte hade någonting gemensamt med den vetenskap-

liga socialismen, även om de kallade sig socialister. 

Plechanov var den förste, som underkastade "de folkligas" 

oriktiga uppfattningar en marxistisk kritik. Samtidigt som han 

tillfogade "de folkligas" åsikter välriktade slag, utvecklade han 

ett glänsande försvar för de marxistiska åsikterna. 

Vari bestod "de folkligas" felaktiga grunduppfattningar, vilka 

Plechanov tillfogade ett förintande slag? 

För det första påstod "de folkliga", att kapitalismen i Ryssland 

var en "tillfällig" företeelse, att den ej skulle komma att utveck-

las iRyssland, och följaktligen skulle inte heller proletariatet 

komma att växa och utvecklas. 

För det andra ansåg "de folkliga" ej arbetarklassen vara den 

ledande klassen i revolutionen. De drömde om att nå fram till 

socialismen utan proletariatet. Den viktigaste revolutionära kraf-

ten ansåg "de folkliga" vara bönderna, ledda av de intellektuella, 

samt böndernas byalag, vilket de betraktade som embryot och 

grundvalen för socialismen. 

För det tredje hade "de folkliga" en felaktig och skadlig upp-

fattning om hela förloppet av mänsklighetens historia. De kände 

inte och förstod inte lagarna för samhällets ekonomiska och poli-

tiska utveckling. I detta avseende var de fullständigt efterblivna. 

Enligt deras uppfattning är det inte klasserna och klassernas 

kamp, som skapar historien, utan endast enskilda framstående 

personligheter — "hjältar", vilka massan, "hopen", folket, klas-

serna blint följer. 

Samtidigt som Plechanov kämpade mot "de folkliga" och avslö-

jade dem, skrev han en rad marxistiska arbeten, med vars hjälp 

marxisterna i Ryssland skolade och uppfostrade sig. Sådana ar-

beten av Plechanov som "Socialismen och den politiska kampen", 

"Våra meningsskiljaktigheter", "Till frågan om den monistiska 

historieuppfattningens utveckling" röjde väg för marxismens se-

ger iRyssland. 

I sina arbeten gav Plechanov en framställning av marxismens 
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huvudfrågor. Särskilt betydelsefull var hans bok "Till frågan om 

den monistiska historieuppfattningens utveckling", som utkom 

1895. Lenin påvisade att denna bok "uppfostrat en hel genera-

tion av ryska marxister". (Lenin, Saml, verk, band XIV, s. 347, 

ryska upplagan.) 

I sina mot "de folkliga" riktade arbeten visade Plechanov, att 

det var absurt att ställa frågan så som "de folkliga" gjorde det 

skall kapitalismen utvecklas i Ryssland eller inte ? Saken är den, 

sade Plechanov och bevisade sitt påstående med fakta, att Ryss-

land redaga slagit in på den kapitalistiska utvecklingens väg och 

att det inte fanns någon kraft, som skulle kunna leda bort landet 

från denna väg. 

Revolutionärernas uppgift bestod inte i att fördröja kapitalis-

mens utveckling iRyssland —det skulle de för övrigt inte ha kun-

nat göra. Revolutionärernas uppgift bestod i att stödja sig på den 

mäktiga revolutionära kraft, som skapas genom kapitalismens 

utveckling, på arbetarklassen —att utveckla dess klassmedve-

tande, organisera den, hjälpa den att bilda sitt eget arbetarparti. 

Plechanov krossade också "de folkligas" andra oriktiga grund-

uppfattning : deras förnekande av proletariatets ledande roll i den 

revolutionära kampen. "De folkliga" betraktade proletariatets 

uppkomst i Ryssland som ett slags "historisk olycka", de skrev 

om "proletarismens kräftböld". Plechanov försvarade marxismens 

lära och dess fullkomliga tillämplighet på Ryssland samt bevi-

sade, att ehuru bönderna till antalet var de övervägande och pro-

letariatet relativt fåtaligt så var det just till proletariatet och 

dess tillväxt, som revolutionärerna måste fästa sina största för-

hoppningar. 

Varför just vid proletariatet? 

Därför att proletariatet, oavsett dess nuvarande fåtalighet, är 

en arbetande klass, som är förknippad med den mest framskridna 

hushållningsformen, med storproduktionen, och på grund härav 

har en stor framtid. 

Därför att proletariatet som klass växer• år för år, 2ctvecJclus 

politiskt, lätt kan organiseras till följd av arbetsförhållandena in-
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om storproduktionen, samt på grund av sin proletära ställning är 

den mest revolutionära, ty i en revolution har det ingenting att 

förlora, utom sina bojor. 

Annorlunda förhåller det sig med bönderna. 

Bönderna (det var fråga om de individuella bönderna. —Red.) 

är, oavsett sitt stora antal en sådan arbetande klass, som är för-

knippad med den mest efterblivna hushållningsformen, med små-

produktionen, och till följd härav har de inte och kan inte ha nå-

gon stor framtid. 

Bönderna växer inte som klass, tvärtom, de differentieras år för 

år i bourgeoisi (kulaker) och fattigbönder (proletärer, halvprole-

tärer). Dessutom är det svårare att organisera dem till följd av 

deras splittring, och de ansluter sig inte så beredvilligt som pro-

letariatet till den revolutionära rörelsen på grund av sin ställ-

ning som små egendomsbesittare. 

"De folkliga" påstod att socialismen i Ryssland inte skall kom-

ma genom proletariatets diktatur, utan genom böndernas byalag, 

vilket de betraktade som embryot och basen för socialismen. Men 

byalaget var inte och kunde inte vara varken basen eller embryot 

till socialismen, ty i byalaget härskade kulakerna, "blodsugarna", 

som exploaterade fattigbönderna, lantarbetarna och de mindre 

bemedlade medelbönderna. Att byalaget formellt innehade jorden, 

och att det tid efter annan företogs omdelningar av jorden efter 

antalet familjemedlemmar, förändrade på intet sätt saken. Det var 

de medlemmar av byalaget, som hade dragdjur, inventarier och 

utsäde, det vill säga de välbärgade medelbönderna och kulakerna, 

vilka brukade jorden. De bönder som var utan häst, fattigbön-

derna och i allmänhet de mindre bemedlade var tvungna att läm-

na jorden åt kulakerna och bli daglönare, lantarbetare. Böndernas 

byalag var i själva verket en lämplig form att skyla kulakernas 

övervåld samt ett billigt redskap i tsarismens händer, då det gäll-

de att driva in skatter av bönderna enligt principen om solidarisk 

borgen. Just därför fick böndernas byalag vara i fred för tsaris-

men. Det skulle varit löjligt att anse byalaget som embryot 

eller basen för socialismen. 

20 



Plecliaiiov krossade också "de folkligas" tredje oriktiga grund-

uppfattning om "hjältarnas", de framstående personligheternas 

och deras ideers förstarangsroll iden samhälleliga utvecklingen 

samt om massans, "hopens", folkets, klassernas intiga roll. Plecha-

nov anklagade "de folkliga" för ideulisnt och bevisade att sannin-

gen inte står att söka hos idealismen utan hos den av Marx och 

Etigels förkunnade muterialismen. 

Plechanov utvecklade och gav grunden för den marxistiska ma• 

tei•ialismens ståndpunkt. Han bevisade i överensstämmelse med 

den marxistiska materialismen, att samhällsutvecklingen isista 

hand ej bestämmes av framstående personligheters önskningar 

ocli ideer, utan av utvecklingen av samhällets materiella existens-

villkor, av förändringarna i produktionssätten för framställandet 

av de materiella nyttigheter, som är nödvändiga för samhällets 

existens, av förändringarna i det inbördes förhållandet mellan 

klasserna då det gäller produktion av materiella nyttigheter, av 

klassernas kamp om rollen och platsen ifråga om produktion och 

fördelning av de materiella nyttigheterna. Det är inte ideerna, 

som bestämmer människornas samhälleligt-ekonomiska ställning, 

utan det är människornas samhälleligt-ekonomiska ställning, som 

bestämmer deras ideer. Framstående personligheter kan förvand-

las till nollor, ifall deras ideer och önskningar går emot den ekono-

miska samhällsutvecklingen, emot den progressiva klassens be-

hov, och tvärtom —framstående män kan bli verkligt framstå-

ende personligheter, ifall deras ideer och önskningar på ett riktigt 

sätt ger uttryck ät den ekonomiska samhällsutvecklingens behov, 

åt den progressiva klassens behov. 

Pä "de folkligas" påstående att massan är en hop, att endast 

hjältarna skapar historien och formar hopen till ett folk, svarade 

marxisterna: det är inte hjältarna som skapar historien, utan det 

är historien som skapar hjältar —följaktligen är det inte hjältar-

na som skapar folket, utan folket som skapar hjältarna och dri-

ver historien framåt. Hjältar, framstående personligheter kan spe-

la en betydande roll i samhällslivet endast i den mån de förstår 

att riktigt uppfatta betingelserna för samhällets utveckling, för-
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står hur de skall förändras till det bättre. Hjältarna, de framstå-

ende personligheterna kan råka i en situation, där de blir löjliga, 

fullständigt överflödiga och misslyckade figurer, om de inte för-

står att riktigt uppfatta samhällets utvecklingsbetingelser och 

börjar spjärna emot samhällets historiska behov, i det de inbillar 

sig vara historiens "danare". 

"De folkliga" tillhörde just dessa misslyckade hjältars kategori. 

Plechanovs litterära verk, hans kamp mot "de folkliga" under-

grävde ihög grad deras inflytande bland de revolutionära intel-

lektuella. Men folklighetsrörelsens ideologiska krossande var ännu 

inte på långt när fullbordat. Denna uppgift —att slå ned folk-

lighetsrörelsen såsom marxismens fiende —föll på Lenins lott. 

Kort efter det "Folkviljans" parti slagits sönder, tog de flesta 

av "folklighetsmännen" avstånd från den revolutionära kampen 

mot tsarregeringen och började predika försoning och överens-

kommelse med den tsaristiska regeringen. På 80- och 90-talen 

blev "de folkliga" talesmän för kulakernas intressen. 

Gruppen "Arbetets frigörelse" utarbetade tvä förslag till pro-

gram för de ryska socialdemokraterna (det första år 1884 och det 

andra år 1887). Detta var ett mycket viktigt steg för att förbe-

reda det marxistiska socialdemokratiska partiets bildande i Ryss-

land. 

Men gruppen "Arbetets frigörelse" hade också sina allvarliga 

fel. I dess första programutkast fanns ännu rester av "de folkli-

gas" åsikter, den individuella terrorns taktik tilläts. Vidare hade 

Plechanov inte tagit i betraktande, att proletariatet under revo-

lutionens gång kan och måste dra med sig bönderna, att proleta-

riatet endast i förbund med bönderna kan vinna seger över tsaris-

men. Vidare betraktade Plechanov den liberala bourgeoisin som 

en kraft, vilken kan ge stöd — om än ett osäkert stöd — åt revo-

lutionen, medan han i några av sina arbeten fullständigt lämnade 

bönderna ur räkningen, i det han t. ex. förklarade att: 

"Förutom bourgeoisin och proletariatet ser vi inga andra 

samhällskrafter, på vilka oppositionella eller revolutionära 
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kombinationer hos oss skulle kunna stödja sig." (Plechu~tov, b. 

III, s. 119, ryska uppl.) . 

Dessa felaktiga uppfattningar av Plechanov var embryot till 

hans framtida mensjevikiska åsikter. 

Varken gruppen "Arbetets frigörelse" eller den tidens marx-

istiska cirklar var ännu i praktiken förknippade med arbetarrörel-

sen. Det var ännu en period, då marxismens teori, marxismens 

ideer och socialdemokratins programmatiska riktlinjer uppstod 

och befästes i Ryssland. Under årtiondet 1884-1894 existerade 

socialdemokratin ännu i form av enskilda mindre grupper och 

cirklar, som ej alls eller i mycket ringa grad var förknippade med 

arbetarnas massrörelse. Liksom det ännu ofödda barnet, som re-

dan håller på att utveckla sig i moderlivet, så genomgick social-

demokratin, som Lenin skrev, den "e~nbryonulu 2ctvecklingsp7•o-

cessen". 

Gruppen "Arbetets frigörelse" "lade endast teoretiskt grunden 

för socialdemokratin och tog det första steget till arbetarrörelsen" 

— skrev Lenin. 

Uppgiften att sammansmälta marxismen med arbetarrörelsen 

i Ryssland och likaså att rätta de fel, som gruppen "Arbetets fri-

görelse" begått, fick Lenin på sin lott att utföra. 

3. BÖRJAN AV LENINS REVOLUTIONÄRA VERK-

SAMHET. "KAMPFÖRBUNDET FöR ARBETARKLAS-

SENS BEFRIELSE" I PETERSBURG. 

Vladimir Iljitj (Uljanov) Lenin, bolsjevismens grundare, föddes 

i staden Simbirsk (numera Uljanovsk) år 1870. År 1887 inträdde 

Lenin i universitetet i Kasan, men blev snart arresterad och för-

visad från universitetet för att han deltagit i den revolutionära 

studentrörelsen. IKasan anslöt sig Lenin till en marxistisk cirkel, 

som organiserats av Fedosejev. Sedan Lenin flyttat över till Sa-

mara bildades snart kring honom den första cirkeln av marxister 
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i Samara. Redan då frapperades alla av Lenins kunskaper i marx-

ismen. 

I slutet av 1893 flyttade Lenin över till Petersburg. Redan de 

i'örsta gångerna han uppträdde, gjorde han ett starkt intryck pä 

deltagarna i de marxistiska cirklarna i Petersburg. Ln ovanligt 

djupgående kunskap om Marx, förmåga att tillämpa marxismen 

på den tidens ekonomiska och politiska situation i Ryssland, en 

glödande, orubblig tro på arbetarsakens seger, en utomordentlig 

organisationstalang —allt detta gjorde Lenin till Petersburgs-

marxisternas erkända ledare. 

De upplysta arbetare, vilkas studier Lenin ledde i cirklarna, 

hyste en varm kärlek till honom. 

"Våra lektioner —berättade arbetaren Babusjkin i sina minnen 

om Lenins föreläsningar iarbetarcirklarna —var ytterst livliga 

och intressanta, vi var alla mycket nöjda med dessa lektioner och 

beundrade alltid vår föreläsares klokhet." 

Ar 1895 sammanslöt Lenin alla marxistiska arbetarcirklar i 

Petersburg (det fanns redan omkring 20 sådana) till en organisa-

tion, "Kampförbundet för arbetarklassens befrielse". Härmed för-

beredde han det revolutionära marxistiska arbetarpartiets bil-

dande. 

Lenin ställde som uppgift för "Kampförbundet" att sluta intimare 

kontakt med arbetarnas massrörelse och politiskt leda densamma. 

Lenin föreslog att man skulle övergå från marxistisk propaga~tdu 

bland ett litet antal upplysta arbetare, samlade i propaganda-

cirklar, till aktuell politisk agitation bland arbetarklassens breda 

massor. Denna omställning till massagitation hade den största bo-

betydelse för arbetarrörelsens fortsatta utveckling i Ryssland. 

Under 90-talet inträdde en uppsvingsperiod inom industrin. An-

talet arbetare ökade. Arbetarrörelsen stärktes. Från 1895 till 1899 

strejkade, enligt ofullständiga uppgifter, minst 221.000 arbetare. 

Arbetarrörelsen formade sig till en betydande kraft i landets po-

litiska liv. Livet själv bekräftade marxisternas åsikter, vilka de 

hävdade i kampen mot "de folkliga", om arbetarklassens ledande 

roll i den revolutionära rörelsen. 
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Under Lenins ledning förknippade "Kampförbundet för arbetar-

klassens befrielse" arbetarnas kamp för ekonomiska krav —för 

förbättrade arbetsförhållanden, för kortare arbetsdag, för högre 

arbetslöner —med den politiska kampen mot tsarismen. "Kamp-

förbundet" uppfostrade arbetarna politiskt. 

Under Lenins ledning började Petersburgs "Kampförbund för 

arbetarklassens befrielse" för första gängen i Ryssland förverk-

liga soezulisnzens sum.muns~aciltunde ined arbc-turrörelsen. Dä det 

utbröt strejk i nägon fabrik, reagerade "Kampförbundet", som 

genom sina medlemmar i cirklarna var väl underrättat om läget 

pä företagen, ögonblickligen med att ge ut flygblad och socialis-

tiska proklamationer. Idessa flygblad avslöjades fabriksägarnas 

repressalier mot arbetarna, klargjordes hur arbetarna borde 

kämpa för sina intressen och kungjordes arbetarnas krav. Flyg-

bladen blottade hela sanningen om kapitalismens kräftböld, om 

arl~etai•nas eländiga liv, om deras omåttligt tunga arbetsdag 

pä 12-14 timmar och deras rättslösa ställning. Här framla-

des ocksä de politiska fordringar, som läget krävde. Islutet av 

1894 författade Lenin tillsammans med arbetaren Babusjkin det 

första av dessa agitationsflygblad samt ett upprop till de strej-

kande arbetarna pä Semjannikovs fabrik i Petersburg. Hösten 

1895 skrev Lenin ett flygblad till de strejkande arbetarna och ar-

betei•skorna pä Thorntons fabrik. Denna fabrik tillhörde engelska 

fabrikanter, som från densamma erhöll miljonprofiter. Arbetsda-

gen var pä denna fabrik över 14 timmar, men vävarna tjänade 

bara omkring 7 rubel i mängden. Strejken slutade framgångsrikt 

för arbetarna. Pä kort tid utgav "Kampförbundet" tiotals sådana 

flygblad och upprop till arbetarna pä olika fabriker. Varje sädant 

flygblad medförde en kraftig stegring av arbetarnas mod. De säg, 

att de fick hjälp, att socialisterna försvarade dem. 

Under "Kampförbundets" ledning strejkade 30.000 textilarbetare 

i Petersburg sommaren 1896. Deras huvudkrav var kortare arbets-

dag. Under trycket av denna strejk var tsarregeringen tvungen 

att utfärda lagen av den 2 juni 1897, genom vilken arbetsdagen 
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begränsades till 111/~ timme. Innan denna lag utfärdades, var ar-

betsdagen överhuvud inte begränsad. 

I december 1895 arresterades Lenin av tsarregeringen. Inte hel-

ler ifängelset upphörde Lenin med den revolutionära kampen. 

Han hjälpte "Kampförbundet" med sina råd och anvisningar samt 

sände från fängelset broschyrer och flygblad. Där skrev Lenin 

broschyren "Om strejker" samt flygbladet "Till den tsaristiska re-

geringen", ivilket tsarregeringens otyglade godtycke avslöjades. 

I fängelset skrev Lenin vidare förslaget till partiprogram (det 

var skrivet med mjölk mellan raderna i en medicinsk bok). 

"Kampförbundet" iPetersburg gav en mäktig impuls till arbe-

tarcirklarnas sammanslutning i liknande förbund även i andra 

städer och distrikt i Ryssland. I mitten av 90-talet uppstod marx-

istiska organisationer i Transkaukasien. 1894 bildades "Arbetar-

förbundet" iMoskva. ISibirien organiserades i slutet av 90-talet 

sibiriska "Socialdemokratiska förbundet". På 90-talet uppstod i 

Ivanovo-Vosnesensk, Jaroslavl och Kostroma marxistiska grupper, 

vilka senare sammanslöts i "Socialdemokratiska partiets nordrys-

ka förbund". I Rostov vid Don, Jekaterinoslav, Kiev, Nikolajev, 

Tala, Samara, Kasan, Orechovo-Sujevo och i andra städer bildades 

under senare hälften av 90-talet socialdemokratiska grupper och 

förbund. 

Petersburgs "Kampförbund för arbetarklassens befrielse" hade 

sin betydelse däri, att det, enligt Lenins uttryck, utgjorde det 

första allvarliga e~~ibr~ot till ett rezolzctio~aärt parti•, huserat på 

arbetarrörelsen. 

Det var på det petersburgska "Kampförbundets" revolutionära 

erfarenhet Lenin stödde sig i sitt fortsatta arbete för att skapa 

det marxistiska socialdemokratiska partiet i Ryssland. 

Sedan Lenin och hans närmaste stridskamrater arresterats, för-

ändrades sammansättningen av ledningen för Petersburgs "Kamp-

förbund" betydligt. Det kom nytt folk, vilka kallade sig "de unga", 

Lenin och hans stridskamrater åter "de gamla". De började genom-

föra en oriktig politisk linje. De gjorde gällande att man skulle 

mana arbetarna endast till ekonomisk kamp mot företagarna, men 
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vad den politiska kampen beträffade, så var denna den liberala 

bourgeoisins sak och ledningen av den politiska kampen måste 

tillkomma densamma. 

Sådana personer kallades "ekonomister". 

Detta var den första kompromissande, opportunistiska gruppen 

inom de marxistiska organisationernas led i Ryssland. 

4. LENINS KAMP MOT FOLKLIGHETSRöRELSEN 

OCH DEN "LEGALA MARXISMEN". DEN LENINSKA 

IDEN OM FÖRBUNDET MELLAN ARBETARKLASSEN 

OCH BÖNDERNA. RYSSLANDS SOCIALDEMOKRA-

TISKA ARBETARPARTIS FöRSTA KONGRESS. 

Ehuru Plechanov redan på 80-talet hade tillfogat "de folkligas" 

idesystem det avgörande slaget, vann likväl "de folkligas" upp-

fattningar ibörjan av 90-talet alltjämt sympati bland en viss del 

av den revolutionära ungdomen. En del av de unga trodde fort-

farande, att Ryssland skulle kunna undgå den kapitalistiska ut-

vecklingsvägen samt att bönderna och inte arbetarklassen skulle 

komma att spela huvudrollen i revolutionen. De "folklighetsmän", 

som ännu fanns kvar, försökte på allt sätt att hindra marxismens 

spridning i Ryssland, de bekämpade marxisterna och gjorde allt 

vad de kunde för att smutskasta dem. Det var nödvändigt att slut-

giltigt ideologiskt Icrossu folklighetsrörelsen för att trygga den 

fortsatta spridningen av marxismen och möjligheten att bilda ett 

socialdemokratiskt parti. 

Detta arbete utförde Lenin. 

I sin bok "Vad är 'folkvännerna' och hur kämpar de mot social-

demokraterna?" (1894) avslöjade Lenin fullständigt "de folkligas" 

verkliga ansikte som falska "folkvänner", vilka i själva verket 

gick emot folket. 

90-talets "folklighetsmän" hade i verkligheten för länge sedan 

tagit avstånd från varje revolutionär kamp mot tsarregeringen. 

De liberala "folklighetsmännen" predikade försoning med tsarre-
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geringen. "De tror helt enkelt —skrev Lenin om den tidens "folk-

lighetsmän" —att om man bara begär vackert och vänligt av den-

na regering, så kan den ordna upp allting till det bästa." (Le7ti7t, 

Saml. verk, b. I, s. 161. ) 

90-talets "folklighetsmän" blundade för de fattigas läge pä 

landsbygden, för klasskampen på landsbygden, för kulakernas 

utsugning av fattigbönderna och lovprisade kulakhushållens ut-

veckling. De uppträdde i själva verket som talesmän för kulaker-

nas intressen. 

Samtidigt hetsade "de folkliga" i sina tidskrifter mot marxis-

terna. De förvrängde och förfalskade medvetet de ryska marxis-

ternas åsikter och påstod, att marxisterna ville ruinera landsbyg-

den, att marxisterna ville "koka ur varje bonde i fabrikskitteln". 

Lenin avslöjade denna "folklighetsmännens" förljugna kritik och 

påvisade, att det inte var fråga om marxisternas ''önskningar", 

utan om kapitalismens verkliga utveckling i Ryssland, under vil-

ken proletariatets antal oundvikligen ökar. Men proletariatet 

kommer att bli det kapitalistiska systemets dödgrävare. 

Lenin visade, att det är marxisterna och inte "de folkliga", som 

är de verkliga folkvännerna, vilka vill avskaffa kapitalisternas och 

godsägarnas förtryck samt tillintetgöra tsarismen. 

I sin bok "Vad är folkvännerna?" förde Lenin för första gån-

gen fram iden om ett revolutionärt förbund mellan arbetarna och 

bönderna som det viktigaste medlet att störta tsarismen, gods-

ägarna och bourgeoisin. 

I en rad arbeten under denna period kritiserade Lenin de av 

"folklighetsmännens" politiska kampmedel, som anviindes av de-

ras huvudgrupp, "Folkviljans" anhängare, och senare av "de 

folkligas" efterföljare, socialistrevolutionärerna, isynnerhet den 

individuella terrorns taktik. Lenin ansåg den vara skadlig för den 

revolutionära rörelsen, emedan den ersatte massorms kamp med 

enstaka hjältars kamp. Den innebar, att de saknade tro på den re-

volutionära folkrörelsen. 

I boken "Vad är folkvännerna ?" skisserade Lenin de ryska 

marxisternas huvuduppgifter. Enligt Lenins uppfattning måste de 
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ryska marxisterna i första hand organisera ett enhetligt, socialis-

tiskt arbetarparti av de spridda marxistiska cirklarna. Lenin visa-

de vidare, att det är just Rysslands arbetarklass, som i förbund 

med bönderna kommer att störta det tsaristiska sjiilvliärskardö-

met, varefter det ryska proletariatet i förbund med de arbetande 

och utsugna massorna, sida vid sida med proletariatet i and-

ra länder ~ skall gå den öppna politiska kampens raka väg till den 

segerrika kommunistiska revolutionen. 

För mer än 40 år sedan visade sålunda Lenin riktigt arbetar-

klassens kampväg, fastställde arbetarklassens roll som samhällets 

ledande revolutionära kraft och böndernas roll som arbetarklas-

sens bundsförvant. 

Lenins och hans anhängares kamp mot folklighetsrörelsen ledde 

redan under 90-talet till .dess slutgiltiga ideologiska, krossande. 

En väldig betydelse hade också Lenins kamp mot den "legala 

marxismen". Som det alltid förekommer i historien, hänger sig 

tillfälliga "medlöpare" vanligen fast vid en stor samhällelig rö-

relse. Sådana "medlöpare" var också de så kallade "legala marxis-

terna". Marxismen hade börjat vinna stor spridning i Ryssland. 

Och nu började de borgerliga intellektuella skruda sig i marxis-

tisk dräkt. De tryckte sina artiklar i legala, d. v. s. ~ av tsarrege-

ringen tillåtna tidningar och tidskrifter. Därför kallades de också 

"legala marxister". 

De förde på sitt sätt kamp mot folklighetsrörelsen. Men denna 

kamp och marxismens baner sökte de utnyttja till att underordna 

och anpassa arbetarrörelsen till det borgerliga samhällets intres-

sen, bourgeoisins intressen. Av Marx' lära kastade de överbord 

det viktigaste, läran om den proletära revolutionen, om proletaria-

tets diktatur. Den mest namnkunniga legala marxisten, Peter 

Struve, lovsjöng bourgeoisin och i stället för att mana till revo-

lutionär kamp mot kapitalismen manade han till att "erkänna vår 

oltultur och gå i lära hos kapitalismen". 

. I kampen mot "de folkliga" ansåg Lenin det vara tillåtligt att 

för en tid ingå överenskommelse med de "legala marxisterna" för 

att utnyttja dem mot "de folkliga", exempelvis att i tryck gemen-
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samt utge en artikelsamling mot "de folkliga". Men på samma 

gäng kritiserade Lenin med all skärpa de "legala marxisterna" 

och avslöjade deras liberalt-borgerliga väsen. 

Många av dessa "medlöpare" blev senare kadetter, d. v. s. 

anhängare av konstitutionella demokratiska partiet (den ryska 

bourgeoisins viktigaste parti), och under inbördeskriget blev de 

inbitna vitgardister. 

Vid sidan av "Kampförbundet" iPetersburg, Moskva, Kiev 

o. s. v. uppstod socialdemokratiska organisationer också i de väst-

ra nationella gränsområdena i Ryssland. På 90-talet avskilde sig 

de marxistiska elementen från det polska nationalistiska partiet 

och bildade "Polens och Litauens socialdemokrati". Islutet av 90-

talet bildades lettiska socialdemokratiska organisationer. I okto-

ber 1897 bildades i Rysslands västliga guvernement Allmänna 

judiska socialdemokratiska förbundet —Bund. 

1898 gjorde några "Kampförbund" — förbunden i Petersburg, 

Moskva, Kiev och Jekaterinoslav —samt Bund det första försöket 

att sammansluta sig i ett socialdemokratiskt parti. I detta syfte 

samlades de i mars 1898 i Minsk till Rysslands Socialdemokratiska 

Arbetarpartis (RSDAP) första kongress. 

I RSDAP :s första kongress deltog inalles 9 representanter. Le-

nin var ej med på kongressen, emedan han vid denna tid befann 

sig i förvisning i Sibirien. Partiets Centralkommitte, som valdes 

av kongressen, häktades inom kort. Det "Manifest", som utgavs 

i kongressens namn, var ännu i många avseenden otillfredsstäl-

lande. Däri förbigicks proletariatets uppgift att erövra den poli-

tiska makten, ingenting sades om proletariatets hegemoni och frå-

gan om proletariatets bundsförvanter i dess kamp mot tsarismen 

och bourgeoisin undveks. 

I sina beslut och i "Manifestet" proklamerade kongressen att 

Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti bildats. 

I denna formella akt, som spelade en stor revolutionär pro-

pagandistisk roll, bestod betydelsen av RSDAP:s första kongress. 

Men ehuru den första kongressen ägt rum, var det marxistiska 

socialdemokratiska partiet i Ryssland i verkligheten ännu inte bil-
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dat. Det lyckades inte kongressen att organisatoriskt förena och 

sammansluta de enskilda marxistiska cirklarna och organisatio-

nerna. Det fanns ännu ingen enhetlig linjeide lokala organisatio-

nernas arbete, intet partiprogram, inga partistadgar och ingen 

central ledning. 

På grund av allt detta och till följd av en rad andra orsaker 

började den ideologiska söndringen öka i de lokala organisationer-

na, och denna omständighet skapade gynnsamma villkor för stär-

kandet av den opportunistiska rikt~iingen inom arbetarrörelsen, 

nämligen "ekonomismen". 

Det behövdes flera års ansträngande arbete av Lenin och tid-

ningen "Iskra", som han organiserat, för att övervinna söndrin-

gen, betvinga den opportunistiska vacklan och förbereda bil-

dandet av Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti. 

5. LENINS KAMP MOT "EKONOMISMEN". DEN 

LENINSKA TIDNINGEN "ISKRA" UTKOMMER. 

Lenin hade inte deltagit i RSDAP:s första kongress. Han be-

fann sig vid denna tid i förvisning i Sibirien, i byn Sjusjenskoje, 

dit tsarregeringen hade fördrivit honom, sedan han länge suttit 

i fängelse i Petersburg för "Kampförbundets" sak. 

Men också i förvisningen fortsatte Lenin sitt revolutionära 

arbete. Här fullbordade han det synnerligen viktiga vetenskap-

liga arbetet "Kapitalismens utveckling i Ryssland", som fullbor-

dade folklighetsrörelsens ideologiska krossande. Här skrev han 

också sin bekanta broschyr "De ryska socialdemokraternas upp-

gifter". 

Ehuru Lenin var avskuren från det direkta, praktiska revolu-

tionära arbetet, förmådde han likväl upprätthålla vissa förbin-

delser med dem som stod mitt uppe i det praktiska arbetet, brev-

växlade med dem från förvisningen, gjorde förfrågningar och 

gav dem råd. Under denna tid sysslade Lenin särskilt med frå-
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gan om "ekonomisterna". Han insåg bättre än någon annan, att 

"ekonomiseten" är urcellen till kompromissandet, till opportunis-

men, att "ekonomisetens" seger inom arbetarrörelsen skulle. inne-

bära ett undergrävande av proletariatets revolutionära rörelse 

och nederlag för marxismen. 

Och Lenin tog itu med att slå ned "ekonomisterna", redan från 

första dagen av deras framträdande. 

"Ekonomisterna" gjorde gällande att arbetarna endast finge 

föra ekonomisk kamp, men vad den politiska kampen beträffar, 

så borde den lämnas åt den liberala bourgeoisin, vilken arbe-

tarna skulle understödja. Lenin ansåg denna ,förkunnelse av 

"ekonomisterna" vara ett avfall från marxismen, ett förnekande 

av att arbetarklassen måste ha ett självständigt politiskt parti, 

ett försök att förvandla arbetarklassen till ett politiskt bihang 

åt bourgeoisin. 

1859 utgav en grupp "ekonomister" (Prokopovitj, Kuskova och 

andra, som senare blev kadetter) .sitt: manifest. - De gick emot 

den revolutionära marxismen och krävde att man skulle avstå 

från att bilda ett proletariatets självständiga politiska parti och 

från att uppställa självständiga politiska krav för arbetarklas-

sen. "Ekonomisterna" menade, att den politiska kampen var den 

liberala bourgeoisins sak, vad arbetarna angick, så. var den eko-

nomiska kampen mot företagarna nog för dem. 

Då Lenin blivit bekant med detta opportunistiska dokument, 

sammankallade han de i närheten boende, för .politisk verksam-

het förvisade marxisterna till en överläggning, varpå 17 kamra-

ter med Lenizi i spetsen antog en skarp anklagelseprotest mot 

"ekonomisternas" åsikter. 

Denna protest, som Lenin hade avfattat, spreds i de mar~is-

tiska organisationerna över hela Ryssland och hade en kolossal 

betydelse för det marxistiska tänkandets och det marxistiska 

partiets utveckling i Ryssland. 

De ryska "ekonomisterna" förkunnade samma åsikter som 

marxismens motståndareide socialdemokratiska partierna i ut-
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landet, de sä kallade bernsteinianerna, det vill säga oppot•tunisten 

Bernsteins anhängare. 

Därför var Lenins kamp mot "ekonomisterna" på samma gäng 

en kamp mot den internationella opportunismen. 

Den huvudsakliga kampen mot "ekonomiseten", för bildandet 

av proletariatets självständiga politiska parti fördes av den ille-

gala tidningen "Iskra", som Lenin organiserat. 

I början av är 1900 återvände Lenin och andra medlemmar av 

"Kampförbundet" frän den sibiriska förvisningen till Ryssland. 

Lenin umgicks med tanken att ge ut en stor, illegal marxis-

tisk tidning för hela Ryssland. De talrika små marxistiska cirk-

larna och organisationerna, som redan fanns i Ryssland, hade 

ännu ingen förbindelse med varandra. Vid denna tidpunkt, dä 

-- som kamrat Stalin sade — "hantverksmässighet och cirklarnas 

isolering frän varandra frätte sönder partiet uppifrån och ned, 

dä ideologisk söndring var det karakteristiska draget för det inre 

partilivet", var det de ryska revolutionära marxisternas huvud-

uppgift att organisera en allmän rysk illegal tidning. Endast en 

sådan tidning kunde sammanbinda de spridda marxistiska orga-

nisationerna med varandra och förbereda skapandet av ett verk-

ligt parti. 

12en pä grund av polisförföljelserna var det omöjligt att orga-

nisera en sådan tidning i det tsaristiska Ryssland. Om en eller 

ett par månader skulle de tsaristiska spionerna ha snokat upp 

tidningen och gjort slut på den. Därför beslöt Lenin att ge ut tid-

ningen iutlandet. Här trycktes den pä ytterst tunt och hållbart 

papper, varpå den skickades till Ryssland pä hemliga vägar. En-

skilda nummer av "Iskra" trycktes om i Ryssland, i hemliga 

tryckerier i Baku, Kisjinjov och Sibirien. 

Hösten 1900 reste Vladimir Iljitj till utlandet för att konfe-

rera ined kamraterna i gruppen "Arbetets frigörelse" om utgi-

vandet av den allry ska politiska tidningen. Under förvisningen 

hade Lenin tänkt igenom denna sak i alla detaljer. Då han reste 

hem från Sibirien hade han haft en rad rådplägningar i denna 

sak i Ufa, Pskov, Moskva och Petersburg. Överallt hade han 
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kommit överens med kamraterna om en chifferskrift för hemlig 

korrespondens, om adresser, dit man kunde skicka litteratur 

o. s. v., samt med dem diskuterat planen för den kommande 

kampen. 

Tsarregeringen kände, att den i Lenin hade sin farligaste 

fiende. Gendarmen Subatov, en av tsarochranans tjänstemän, 

skrev i sin hemliga korrespondens, att "för närvarande finns det 

ingen mera betydande man i revolutionen än Uljanov (Lenin) ", 

varför han ansåg det vara ändamålsenligt att organisera mord på 

Lenin. 

Då Lenin kom till utlandet, träffade han överenskommelse med 

gruppen "Arbetets frigörelse", det vill säga med Plechanov, Axel-

rod och V. Sasulitj, om att gemensamt utge "Iskra". Hela planen 

för tidningens utgivande hade från början till slut utarbetats av 

Lenin. 

I december 1900 utkom i utlandet tidningen "Iskras" (Gnistan) 

första nummer. Under tidningens namn stod valspråket: "Ur 

gnistan födes flamman." Dessa ord var tagna ur dekabristernas~ 

svar till diktaren Pusjkin, som sänt dem en hälsning i den sibiriska 

förvisningen. 

Och sannerligen, ur den gnista, som Lenin tände, föddes sedan 

den stora revolutionära brandens flamma, som i grunden brände 

ned adelns och godsägarnas tsarmonarki och den borgerliga 

makten. 

KORT SAMIVIANFATTNING. 

Det marxistiska socialdemokratiska arbetarpartiet i Ryssland 

bildades i kamp främst mot folklighetsrörelsen, mot dess felak-

tiga och för revolutionens sak skadliga uppfattningar. 

i Adliga revolutionärer, som i december 1825 gick till aktion mot 

självhärskardömet och livegenskapen. — Zivers. 
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Endast genom att ideologiskt krossa "de folkligas" uppfattnin-

gar kunde man röja väg för det marxistiska arbetarpartiets ska-

pande iRyssland. Plechanov och hans grupp "Arbetets frigörel-

se" tillfogade folklighetsrörelsen det avgörande slaget på 1880-

talet. 

Pä 90-talet fullbordade Lenin "de folkligas" ideologiska kros-

sande och gav dem dödsstöten. 

Gruppen "Arbetets frigörelse", grundad 1883, utförde ett be-

tydande arbete för marxismens spridande i Ryssland, lade den 

teoretiska grundvalen till socialdemokratin och tog det första ste-

get iriktning mot arbetarrörelsen. 

I och med kapitalismens utveckling i Ryssland växte industri-

pz•oletariatets antal snabbt. Under första hälften av 80-talet be-

trädde arbetarklassen den organiserade kampens väg, gick till 

massaktioner i form av organiserade strejker. Men de marxistiska 

cirklarna och grupperna sysselsatte sig endast med propaganda, 

de förstod inte att det var ändamålsenligt att övergå till mass-

agitation inom arbetarklassen och därför var de ännu inte prak-

tiskt förknippade med arbetarrörelsen, de ledde den iizte. 

Det av Lenin bildade "Kampförbundet för arbetarklassens be-

frielse" i Petersbuz•g (1895) , som bedrev massagitation bland ar-

betarna samt ledde masstrejker, innebar en ny etapp: övergång 

till massagitation bland arbetaz•na och marxismens sammansmäl-

tande med arbetarrörelsen. Petersburgs "Kampförbund för arbe-

tarklassens befrielse" var det första embz•yot till det revolutionära 

proletära partiet i Ryssland. Efter Petersburgs "Kampförbund" 

bildades organisationer av marxister i alla viktiga industricentz•a 

liksom även i gränsområdena. 

Ar 1898 gjoz~des det första, om än inte lyckade försöket att 

sammansluta de marxistiska, socialdemokratiska organisationerna 

i ett parti — då hölls RSDAP :s första kongress. Nlen denna kon-

gress bildade ännu inte partiet : det fanns intet program, inga 

partistadgan, ingen central ledning, det fanns nästan inga förbin-

delser mellan de enskilda marxistiska cirklarna och grupperna. 
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För att förena och sammanknyta de spridda marxistiska orga-

nisationerna i ett parti utarbetade och förverkligade Lenin pla-

nen att utgiva den första allr~•ska I'evolutionära marxistiska tid-

ningen "Iskra". 

De främsta motst~indarna till det enhetliga politiska arbetarpar-

tiets bildande vaI• under denna period ''ekonomistel•na''. De för-

nekade att ett sädant paz•ti var nödvändigt. De understödde dc 

enskilda gruppernas splittring och hantverksmässigl~et. Dct var 

ocksä just mot dem som Lenin och den at' hol;,orra organiserade 

"Iskra" riktade sina slag. 

De första numren av "Iskra" (1900- -1901) utgjorde övergån-

gen till en ny period, den period då det verkligen bildades ett eIz-

hetligt parti av de spridda grupperna och cirklarna - -Rysslands 

Socialdemokratiska Arbetarparti. 
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ANDRA KAPITLET 

Rysslands Socialdemokratiska Arbetar-

partis bildande. Uppkomsten av bolsje-

vikernas och mensjevikernas fraktioner 

inom partiet. 
(1901-1904) 

1. DEN REVOLUTIONÄRA RÖRELSENS UPPSVING 

I RYSSLAND AREN 1901-1904. 

I slutet av 1800-talet utbröt en industrikris i Europa. Denna 

kris omslöt snart även Ryssland. Under krisåren 1900-1903 slogs 

närmare 3.000 stor- och småföretag igen. Över 100.000 arbetare 

kastades på gatan. De arbetare som stannade kvar i fabrikerna, 

fick arbetslönen kraftigt sänkt. De obetydliga eftergifter, som ar-

betarna tidigare i hårdnackade ekonomiska strejker tillkämpat 

sig av kapitalisterna, togs nu tillbaka. 

Industrikrisen och arbetslösheten varken hejdade eller försva-

gade arbetarrörelsen. Tvärtom, arbetarnas kamp började antaga 

en allt mera revolutionär karaktär. Från ekonomiska strejker• bör-

jade arbetarna gå över till politiska strejker. Slutligen gick ar-

betarna över till demonstrationer, ställde politiska krav på demo-

kratiska friheter och förde fram parollen : "Ned med det tsaristis-

ka självhärskardömet !" 

1901 förvandlades första-majstrejken vid den ObucY•.ovska krigs-

materialfabriken iPetersburg till en blodig sammanstötning mel-

lan arbetare och trupper. Mot de beväpnade tsartrupperna hade 

arbetarna ingenting annat än stenar och järnbitar att försvara sig 

med. Arbetarnas hårdnackade motstånd slogs ned. Därpå följde 
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en grym räfst : omkring 800 arbetare arresterades, många kasta-

des ifängelse och sändes på straffarbete. Men det hjältemodiga 

"Obuchovska försvaret" utövade ett betydande inflytande på ar-

betarna i Ryssland och framkallade en sympativåg bland arbe-

tarna. 

I mars 1902 kom det till stora strejker och en demonstration 

bland arbetarna i Batum, vilka organiserades av Batums social-

demokratiska kommitte. Demonstrationen i Batum satte Trans-

kaukasiens arbetar- och bondemassor i rörelse. 

Samma år, 1902, utbröt en stor strejk i Rostov vid Don. Först 

gick järnvägsmännen i strejk, och snart anslöt sig arbetarna på 

många fabriker. Strejken satte alla arbetare i rörelse, närmare 

30.000 arbetare deltog i de möten, som under loppet av några da-

gar hölls utanför staden. På dessa möten läste man upp social-

demokratiska upprop, talare uppträdde. Polisen och kosackerna 

var ur stånd att skingra dessa mångtusenhövdade arbetarmöten. 

Då några arbetare dödats av polisen, samlades följande dag en 

väldig arbetardemonstration för att följa dem till graven. Först 

när tsarregeringen tillkallat militär från grannstäderna, lycka-

des den undertrycka strejken. Rostovarbetarnas kamp leddes av 

RSDAP :s Donkommitte. 

Ännu väldigare omfång antog strejkerna år 1903. Under detta 

år utbröt politiska masstrejker i södern, omfattande Transkau-

kasien (Baku, Tiflis och Batum) samt de största städerna i 

Ukraina (Odessa, Kiev och Jekaterinoslav). Strejkerna blev allt-

mera hårdnackade och organiserade. Till skillnad från arbetar-

klassens tidigare aktioner• var det nästan överallt de socialdemo-

kratiska kommitteerna, som ledde arbetarnas politiska kamp. 

Rysslands arbetarklass reste sig till revolutionär kamp mot 

tsarmakten. 

Arbetarrörelsen utövade sitt inflytande på bönderna. Våren och 

sommaren 1902 flåmmade bonderörelsen upp i Ukraina (i Poltava-

och Charkovguvernementen) samt i Volgaområdet. Bönderna 

brände godsägarnas egendomar, tog jord från dem och slog ihjäl 

förhatliga länsmän och godsägare. Mot de upproriska bönderna 
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sändes militär; man sköt på bönderna, arresterade dem i hundra-

tal, kastade deras ledare och organisatörer i fängelse, men bön-

dernas revolutionära rörelse fortsatte att växa. 

Arbetarnas och böndernas revolutionära aktioner visade, att re-

volutionen iRyssland mognade och kom allt närmare. 

Under inflytande av arbetarnas revolutionära kamp stärktes 

också den oppositionella studentrörelsen. Till svar på studenter-

nas demonstrationer och strejker stängde regeringen universite-

ten, kastade hundratals studenter i fängelse och kom slutligen på 

den iden att sända uppstudsiga studenter till hären som soldater. 

Som protest häremot organiserade de studerande i alla högskolor 

vintern 1901-1902 en allmän studentstrejk, som omfattade när-

mare 30.000 personer. 

Arbetarnas och böndernas revolutionära rörelse, och i synnerhet 

våldsåtgärderna mot studenterna, föranledde också de liberala 

borgarna och de liberala godsägare, vilka satt som medlemmar 

i de s. k. semstvona, att sätta sig i rörelse och att höja sin röst 

till "protest" mot tsarregeringens "övergrepp", då den förtryckte 

deras "kära" söner, studenterna. 

Som stödjepunkt för semstvoliberalerna tjänade semstvosty-

relserna. Semstvostyrelser kallades sådana lokala förvaltningsor-

gan, vilka sysslade med rent lokala ärenden, som berörde lantbe-

folkningen (väganläggningar, sjukhus- och skolbyggen). De libe-

rala godsägarna spelade en ganska framträdande roll i semstvo-

styrelserna. De var nära förbundna med de liberala borgarna och 

nästan sammansmälte med dem, emedan de själva på sina gods 

började övergå från halvfeodal till kapitalistisk hushållning så-

som varande mera inkomstbringande. Bäda dessa grupper av libe-

raler var naturligtvis för tsarregeringen, men de var emot tsaris-

mens "övergrepp", emedan de fruktade, att just dessa "övergrepp" 

skulle kunna stärka den revolutionära rörelsen. De fruktade vis-

serligen tsarismens "övergrepp", men ännu mera fruktade de re-

volutionen. Då liberalerna protesterade mot tsarismens "över-

grepp", fullföljde de två syften: för det första att "bringa tsaren 

till förnuft", för det andra att ge sig sken av att vara "mycket 
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missnöjda" med tsarismen, på så sätt vinna folkets förtT•oende, 

lösr~-cka folket eller en del av folket från revolutionen och där-

igenom försvaga revolutionen. 

Semstvoliberalernas rörelse innebar självfallet inte någon som 

he15t fara för tsarismens existens, men den tjänade i alla fall 

som ett vittnesbörd om, att det inte stod riktigt yäl till med tsa-

rismens "evärdliga'' stödjepelare. 

Semstvoliberalernas rörelse ledde till att år 1902 en borgerlig 

grupp, "Frigörelse", bildades, vilken utgjorde kärnan till det bli-

vande borgerliga ledande partiet i Ryssland : kadettpartiet. 

Då tsarismen såg, hL1T' arbetar- och bonderörelsen som en allt 

hotfullare väg vällde över landet, vidtog den alla åtgärder för att 

dämma upp den revolutionära rörelsen. Allt oftare sattes militär 

in mot arbetarnas strejker och demonstrationer, kulor och ko-

sackpiskor blev ett allt vanligare svar av tsarregeringen på ar-

betarnas och böndernas aktioner, fängelserna och förvisningsor-

terna överfylldes. 

Vid sidan av de skärpta våldsåtgärderna sökte tsarregeringen 

ocksä tillgripa andra, "smidigare" åtgärder, som inte hade ka-

raktären av väldsåtgärder, för att avleda arbetarna från den revo-

lutionära rörelsen. Det gjordes försök att bilda falska arbetaror-

ganisationer, vilka stod under gendarmernas och polisens för-

myndarskap. Dessa organisationer kallades på den tiden ''polis-

socialismens" organisationer eller subatovorganisationer (efter 

gendarmöversten Subatov, som bildat dessa polisens arbetarorga-

nisationer). Den tsaristiska ochranant försökte genom sina agen-

ter intala arbetarna, att tsarregeringen själv skulle vara beredd 

hjälpa arbetarna att få deras ekonomiska krav uppfyllda. "Var-

för syssla med politik, varför ställa till revolution, när tsaren 

själv står på arbetarnas sida" —sade subatovarna till arbetarna. 

I några städer bildade subatovarna egna organisationer. Efter 

subatovorganisationernas mönster och med samma syften som 

i Den hemliga politiska polisinstitutionen i Tsarryssland, som upp-
rättades för Dampen mot den revolutionära rörelsen. -- Övers. 
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dessa bildade prästen Gapon 1904 en organisation under namnet 

"De ryska fabriks- och verkstadsarbetarnas förening i Petez•s-

bttrg" 

Men tsarochranans försök att slå under sig arbetarrörelsen 

misslyckades. Tsarregeringen visade sig vara ur stånd att med 

dylika åtgärder få bukt med den växande arbetarrörelsen. Arbe-

tarklassens växande revolutionära rörelse sopade bort dessa po-

lisorganisationer från sin väg. 

2. DEN LENINSKA PLANEN FÖR DET MARXISTIS-

KA PARTIETS UPPBYGGANDE. "EKONOMISTER-

NAS" OPPORTUNISM. "ISKRAS" KAMP FÖR DEN LE-

NINSKA PLANEN. LENINS BOK "VAD BÖR GÖRAS ?" 

DET MARXISTISKA PARTIETS IDEOLOGISKA 

GRUNDVALAR. 

Ehuru Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis första kon-

'. gross, som hölls 1898, hade förklarat att partiet bildats, så var 

paz•tiet dock inte bildat. Det fanns intet partiprogram och inga 

partistadgar. Partiets Centralkommitte, som valts på första kon-

gressen, hade häktats och blev aldrig mer återupprättad, ty det 

fanns ingen som kunde återupprätta den. Inte nog därmed. Efter 

första kongressen ökade partiets ideologiska söndring och oz•ga-

nisatoriska splittring alltmera. 

Om åren 1884-1894 var en period av seger över folklighetsrå-

relsen och av ideologisk förberedelse för socialdemokratin, och 

åren 1894-1898 en period av försök —visserligen misslyckade 

-- att av de enskilda marxistiska organisationez•na bilda ett soci-

aldemokratiskt parti, så blev perioden efter 1898 en period, då 

det ideologiska och organisatoriska virrvarret inom partiet öka-

de. Ivlaz•xismens seger över folklighetsrörelsen samt arbetaz•klas-

sens revolutionära aktioner, som visade att marxisterna hade rätt, 

stärkte den revolutionära ungdomens sympati för marxismen. 

)Marxismen kom på modet. Detta medförde, att det till de maz•xis- 
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tiska organisationerna plötsligt strömmade in hela massor av re-

volutionär ungdom från de intellektuellas kretsar, vilka var svaga 

i teorin, oerfarna i organisatoriskt och politiskt avseende och en-

dast hade en dimmig, till största delen oriktig föreställning om 

marxismen, som de hämtat ur de "legala marxisternas" opportu-

nistiska skriverier, av vilka pressen överflödade. Denna omstän-

dighet ledde till att de marxistiska organisationernas teoretiska 

och politiska nivå sjönk, att "legala marxistiska" opportunistiska 

stämningar trängde in i dessa samt att den ideologiska söndrin-

gen, det politiska vacklandet och det organisatoriska virrvarret 

ökade. 

Arbetarrörelsens växande uppsving och revolutionens uppenba-

ra annalkande krävde bildandet av ett arbetarklassens enhetliga, 

centraliserade parti, som var i stånd att leda den revolutionära 

rörelsen. Men de lokala partiorganens, de lokala kommitteernas, 

gruppernas och cirklarnas tillstånd var så bedrövligt och deras 

organisatoriska avskildhet från varandra och deras ideologiska 

divergenser så stora, att uppgiften att bilda ett sådant parti er-

bjöd otroliga svårigheter. 

Svårigheterna bestod inte endast i att partiet måste byggas upp 

under elden av tsarismens grymma förföljelser, genom vilka de 

bästa partiarbetarna ofta rycktes bort ur organisationernas led 

och sändes i förvisning, i fängelse eller till straffarbete. Svårig-

heterna bestod dessutom i att en betydande del av lokalkommitte-

erna och deras partiarbetare inte ville veta av någonting annat än 

deras eget lokalt begränsade praktiska arbete, att de inte förstod 

det skadliga i att partiet saknade organisatorisk och ideologisk 

enhet, att de vant sig vid partiets splittring, vid det ideologiska 

virrvarret i partiet samt ansåg, att man kunde reda sig utan ett 

enhetligt centraliserat parti. 

För att skapa ett centraliserat parti måste man övervinna denna 

efterblivenhet, denna tröghet och trångsynta prakticism hos de 

lokala organen. 

Men det var inte allt. Det fanns inom partiet en tämligen tal-

rik grupp av personer, som hade sina egna tidningar, "Rabotjaja 
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112ys1" (Arbetartanken) iRyssland och "Rabotjeje Djelo" (Arbe-

tarsaken) iutlandet, och som teoretiskt sökte rättfäräiga den or-

ganisatoriska splittringen och den ideologiska söndringen i par-

tiet, ej sällan rent av lovprisade den samt ansåg att uppgiften att 

skapa ett arbetarklassens enhetliga, centraliserade, politiska parti 

var en opåkallad och konstlad uppgift. 

Det var "ekonomisterna" och deras efterföljare. 

För att skapa ett enhetligt politiskt proletärt parti var det 

framför allt nödvändigt att slå "ekonomisterna". 

Det var just dessa uppgifter och uppbyggandet av arbetar-

klassens parti, som Lenin grep sig an att utföra. 

Ifråga om varmed man skulle börja uppbyggandet av arbetar-

klassens enhetliga parti fanns olika meningar. En del menade, 

att man borde börja partiets uppbyggande med att inkalla par-

tiets andra kongress, vilken skulle sammansluta lokalorganisa-

tionerna och bilda partiet. Lenin var mot denna mening. Han an-

säg, att innan man inkallade kongressen måste man klargöra frå-

gan om partiets mäl och uppgifter, måste man veta vad för slags 

parti man ville bygga upp, måste man ideologiskt avgränsa sig från 

"ekonomisterna", måste man ärligt och öppet säga partiet att det 

fanns två olika uppfattningar om partiets mål och uppgifter —

"ekonomisternas" uppfattning och de revolutionära socialdemo-

kraternas uppfattning, måste man genom det tryckta ordet bedriva 

en bred propaganda för den revolutionära socialdemokratins äsik-

tei•, liksom "ekonomisterna" propagerade för sina åsikter i sina 

pressorgan, måste man göra det möjligt för lokalorganisationerna 

att träffa ett medvetet val mellan dessa båda riktningar —och 

först sedan detta nödvändiga förarbete utförts, kunde partikon-

gressen inkallas. 

Lenin sade direkt 

"Före en sammanslutning och för att sammansluta sig, måste 

man först bestämt och beslutsamt avgränsa sig från varandra." 

Lenin, Saml. verk, b. IV, s. 378. ) 

A~Ied hänsyn härtill ansåg Lenin, att man borde börja uppbyg-

gandet av arbetarklassens politiska parti med att organisera en 
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tillrysk, politisk kamptidning, som skulle bedriva propaganda och 

agitation för den revolutionära socialdemokratins åsikter. Han 

ansåg att utgivandet av en sådan tidning måste utgöra det första 

steget till partiets uppbyggande. 

I sin bekanta artikel : "Varmed skall man börja ?" skisserade 

Lenin upp en konkret plan för partiets uppbyggande, vilken han 

sedan utvecklade i sin berömda bok : "Vad bör göras ?" 

"Enligt vår mening —sade Lenin i denna artikel -- mäste 

utgångspunkten för verksamheten, det första praktiska steget 

till att bilda den önskade organisationen ~ och slutligen den led-

träd, som vi måste följa för att oavlåtligt kunna utveckla, för-

djupa och utvidga denna organisation, vara att skapa en till-

rysk politisk tidning .Utan den är det omöjligt att syste-

matiskt genomföra den principfasta och allsidiga propaganda 

och agitation, som är socialdemokratins ständiga och huvud-

sakliga uppgift i allmänhet och som är en särskilt brännande 

uppgift på nuvarande tidpunkt, då intresset för politik, för 

socialismens frågor väckts inom de bredaste befolkningsskikt." 

(Le~zin, Saml. verk, b. IV, s. 110.) 

Lenin ansåg, att en sådan tidning inte endast kommer att tjäna 

som medel att ideologiskt sammanfoga partiet, utan också som 

ineclel att organisatoriskt sammansluta lokalorganisationerna till 

ett parti. Tidningens nät av ombud och korrespondenter, vilka är 

representanter för lokalorganisationerna, skall just tjäna som det 

skelett, omkring vilket partiet organisatoriskt samlas. Ty, sade 

Lenin, "tidningen är ej bara en kollektiv propagandist och en kol-

lektiv agitator, utan också en kollektiv organisatör". 

"Detta nät av ombud —sade Lenin i samma artikel — kom-

mer att bilda skelettet just i cn sådan organisation, som vi 

behöver : tillräckligt stor att omfatta hela landet ; tillräckligt 

omfattande och mångsidig för att kunna genomföra en sträng 

och detaljerad arbetsdelning; tillräckligt principfast föi• att 

under alla omständigheter, vid alla 'vändningar' och överrask-

x Frågan gäller partiets bildande. -- Red. 
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Illllgai' kllllna orubbligt fortsätta sitt. arbete; tillräckligt smi-

dig för att ~i ena sidan kunna undvika drabbning pä öppna 

fältet med en i styrka överlägsen fiende, när denne har samlat 

alla sina krafter p~L en punkt, och å andra sidan kunna dra 

nytta av denna fiendes tungroddhet samt angripa honom var 

och när han minst väntar ett angrepp." {Sammastädes, s. 

11.2. ) 

14;n sådan tidning m~istc "Iskra'• vara. 

Och "Iskra" blev verkligen just en sädan allrysk politisk tid-

nin som förberedde partiets ideologiska och organisatoriska 

sammanfogning. 

Vad själva partiets struktur och sammansättning beträffar, a2l-

såg Lenin, att partiet måste bestå av två delar : a) en trängre krets 

av ständiga, ledande kaderarbetare, vilka i främsta rummet borde 

utgöras av ~•rkesrevohltionärer, d. v. s. partiarbetare, som är fria 

från varje annat arbete än partiarbetet, som besitter ett nödvän-

digt. minimum av teoretiskt vetande, politisk erfarenhet, organisa-

tionsvara ocll i konsten att kämpa mot tsarpolisen och att dölja 

sig undan polisen; b) ett omfattande nät av periferiska partiorga-

nisationer, en talrik massa partimedlemmar, omgivna av hundra-

tusentals arbetandes sympati och understödda av dem. 

"Jag p~istär -- skrev Lenin -- (1) att ingen enda z•evolutio-

när rörelse kan vara varaktig utan en stabil ledarorganisation, 

som värnar kontinuiteten ; (2) att ju bredare den massa är, som 

spontant dras in i kampen. .desto oeftergivligare är behovet 

av en sädan organisation och desto fastare måste denna 

organisation vara . . . (3) att en sådan organisation huvud-

sakligen måste bestå av folk, som yrkesmässigt sysselsätter sig 

med revolutionär verksamhet; (4) att det i ett absolutis-

tilla land kommer att vara desto svårare att 'infånga' en 

sådan organisation, ju mera vi z~IslcrunJc.er dess medlemsstock, 

spi att elen kommer att omfatta endast de medlemmar, som yr-

kesmässigt sysselsätter sig med revolutionär verksamhet och 

är yrkesmässigt skolade i konsten att kämpa mot den politiska 

polisen, och -- (5) --- desto bredare blir den krets av personer 
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såväl från arbetarklassen som frän de övriga samhällsklasserna, 

vilka kommer att ha möjlighet att deltaga och aktivt arbeta 

i rörelsen." (Lenin, Saml. verk, b. IV, s. 456.) 

Beträffande karaktären av det parti, som skulle bildas, och dess 

roll i förhållande till arbetarklassen, liksom också partiets mäl 

och uppgifter, ansåg Lenin, att partiet måste vara arbetarklassens 

förtrupp, att det måste vara arbetarrörelsens ledande kraft, som 

sammanhåller och inriktar proletariatets klasskamp. Partiets 

slutmål är kapitalismens störtande och socialismens upprättande. 

Dess närmaste mål är tsarismens störtande och upprättande av 

demokratisk ordning. Och då kapitalismen ej kan störtas, utan 

att tsarismen först störtats, så består partiets huvuduppgift för 

närvarande i att resa arbetarklassen, resa hela folket till kamp 

mot tsarismen, att organisera en revolutionär folkrörelse mot 

tsarismen samt störta denna såsom det främsta och största hind-

ret på vägen till socialismen. 

"Den närmaste uppgift, —skrev Lenin —som historien nu 

ställt oss inför, är den mest revolictionäru av alla proletariatets 

n.ur~~tuste uppgifter i vilket annat land det vara mä. För-

verkligandet av denna uppgift, att förstöra det mäktigaste bål-

verket för inte endast den europeiska, utan även (kan vi nu 

säga) den asiatiska reaktionen skulle göra det ryska prole-

tariatet till det internationella revolutionära proletariatets för-

trupp." (Sammastädes, s. 382. ) 

Och vidare 

"Vi måste hälla i minnet, att kampen mot regeringen för 

delkrav, erövrandet av vissa eftergifter endast är små skär-

mytslingar med fienden, endast små förpostfäktningar, medan 

den avgörande drabbningen ännu förestår oss. Framför 

oss ligger en fientlig fästning i hela sin styrka, frän vilken 

man översållar oss med skurar av granater och kulor, som be-

rövar oss våra bästa kämpar. Vi måste intaga denna fästning, 

och vi kommer att ta den, om vi förenar det vaknande prole-

tariatets alla krafter med de ryska revolutionärernas alla kraf-

ter i ctt parti, kring vilket allt livskraftigt och ärligt som finns 
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i Ryssland kommer att samlas. Och först då uppfylles den ryska 

arbetarrevolutionären Peter Alexejevs stora förutsägelse : "Ar-

betarfolkets miljoner skall lyfta sin seniga näve, och despotis-

mens ok, som skyddas av soldaternas bajonetter, kommes• att 

slås i spillror !" (Sammastädes, s. 59. ) 

Det var den leninska planen för skapandet av arbetarklassens 

parti under de förhållanden, som rådde i det absolutistiska Tsar-

ryssland. 

"Ekonomisterna" dröjde inte att öppna eld mot den leninska 

planen. 

"Ekonomisterna" pästod, att den allmänna politiska kampen 

mot tsarismen var en sak, som gällde alla klasser, främst bour-

geoisin, och att den därför inte erbjöd något allvarligt intresse 

för arbetarklassen, ty arbetarnas huvudintresse ligger i den eko-

nomiska kampen mot företagarna för högre arbetslön, förbättrade 

arbetsförhållanden o. s. v. Därför borde socialdemokraterna ej 

sätta den politiska kampen mot tsarismen och tsarismens stör-

tande som sin närmaste huvuduppgift, utan i stället organiseran-

de av "arbetarnas ekonomiska kamp mot företagarna och rege-

ringen", varvid med ekonomisk kamp mot regeringen avsågs 

kamp för förbättring av fabrikslagstiftningen. "Ekonomisterna" 

försäkrade, att man på detta sätt skulle kunna "ge själva den eko-

nomiska kampen en politisk karaktär". 

"Ekonomisterna" riskerade inte längre att formellt uttala sig 

mot nödvändigheten av ett politiskt parti för arbetarklassen. Men 

de menade, att partiet inte borde vara arbetarrörelsens ledande 

kraft, att det inte borde ingripa i arbetarklassens spontana rörel-

se och än mindre leda den, utan att det borde följa efter den, 

studera den och taga lärdom av den. 

"Ekonomisterna" gjorde vidare gällande, att det medvetna ele-

mentets roll i arbetarrörelsen, det socialistiska medvetandets, den 

socialistiska teorins organiserande och riktningsgivande roll är 

betydelselös, eller nästan betydelselös, att socialdemokratin inte 

skall lyfta arbetarna till det socialistiska medvetandets nivå, utan 

tvärtom själv anpassa sig och sänka sig till arbetarklassens mel-
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lavskikts eller till och med dess mera efterblivna skikts nivå, att 

socialdemokratin inte skall inplanta det socialistiska medvetancet 

hos arbetarklassen, utan bör vänta till dess arbetarklassens spon-

tana röz•else själv med egna krafter utarbetar det socialistiska 

medvetandet. 

Vad den leninska organisationsplanen för partiets uppb~-ggande 

angår, alzs~ig de den vara ett slags övervåld mot den spontana z•ö-

relsen. 

I "Iskras" spalter och särskilt i sin berömda bola "Vad bör 

göras ?" gick Lenin till storms mot. denna ''ekonomistarnas" op-

portunistiska filosofi och lämnade inte kvar sten på sten. 

1. Lenin visade : att avleda arbetarklassen från den allmänna 

politiska kampen mot tsarismen och inskränka dess uppgifter till 

ekonomisk kamp mot företagarna och regeringen, medan man 

lämnade bäde företagarna och regeringen orörda —det är att dö-

ma arbetarna till evigt slaveri. Arbetarnas eltonomiska kamp mot 

företagarna och regeringen är en tradeunionistisk kamp för bättre 

villkor vid arbetskraftens försäljning till kapitalisterna, men ar-

betarna vill inte bara kämpa för att få bättre villkor vid försälj-

ningen av sin arbetskraft till kapitalisterna, utan ocksä för att 

avskaffa själva det kapitalistiska systemet, som dömer dem till 

tvånget att sälja sin arbetskraft till kapitalisterna och att under-

kasta sig utsugning. Men arbetarna loan ej utveckla kampen mot 

kapitalisterna, kan ej utveckla kampen för socialismen, så länge 

tsarismen, kapitalismens gårdvar, spärrar vägen för arbetarrö-

relsen. Därför är det partiets och arbetarklassens närmaste upp-

gift att skaffa undan tsarismen och därmed br5•ta väg föz• socia-

lismen. 

2. Lenin visade : att lovsjunga arbetarrörelsens spontana pro-

cess och förneka partiets ledande roll, att reducera dess roll till 

registrering av händelserna — - det är att predika ''svanspolitik" 

('•chvostism" — av chvost == svans), att propagera föl• att par-

tiet skall förvandlas till en svans i den spontana processen, till en 

passiv kraft i rörelsen, som endast förmår betrakta tian spontana 

protes men och förlita sig till dess automatiska förlopp. Att bedri-

4 f3 



va en sådan propaganda innebär att leda det hela till. partiets 

förintande, det vill säga att lämna arbetarklassen utan parti, det 

vill säga att lämna den obeväpnad. Men att lämna arbetarklassen 

obeväpnad i en tid, när inför densamma stär sådana fiender som 

den med alla kampmedel rustade tsarismen och den modernt or-

ganiserade bourgeoisin, som har sitt eget parti, vilket leder dess 

kamp mot arbetarklassen — det betyder att förråda arbetar-

klassen. 

3. Lenin visade : att böja knä för arbetarrörelsens spontanitet 

och degradera medvetenhetens roll, degradera det socialistiska 

medvetandets och den socialistiska teorins roll —det är för det 

första ett hån mot arbetarna, som känner dragning till medveten-

heten liksom till ljuset, för det andra att i partiets ögon göra 

teorin värdelös, det vill säga göra det vapen värdelöst, med vars 

hjälp partiet orienterar sig i nutiden och förutser framtiden, och 

för det tredje innebär det att fullständigt och slutgiltigt sjunka 

ned i opportunismens träsk. 

"Utan revolutionär teori —sade Lenin —kan det inte heller 

finnas någon revolutionär rörelse Förkämpens roll kan 

endast utföras av ett parti, som ledes av en framskriden teori." 

(Lenin, Saml. verk, b. TV, s. 380.) 

4. Lenin visade, att "ekonomisterna" bedrar arbetarklassen, då 

de påstår, att den socialistiska ideologin kan framgå ur arbetar-

klassens spontana rörelse, ty i själva verket uppstår den socia-

listiska ideologin inte ur den spontana rörelsen, utan ur veten-

skapen. Då "ekonomisterna" förnekar, att det är nödvändigt att 

införa socialistiskt medvetande i arbetarklassen, röjer de därmed 

väg för den borgerliga ideologin och underlättar för den att in-

föras och inplantas iarbetarklassen —följaktligen gravlägger 

de iden om arbetarrörelsens sammansmältande med socialismen 

och hjälper bourgeoisin. 

"Varje knäfall för spontaniteten iarbetarrörelsen, —sade 

Lenin —varje förringande av det 'medvetna elementets' roll, 

av socialdemokratins roll innebär samtidigt —alldeles oavsett 

om den som nedsätter de~tna roll önskar det eller inte — en 
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försturkniny av den borgerliga ideologins i.nflytunde över ar-

betarna." (Leni~t, Saml. verk, b. IV, s. 390.) 

Och vidare 

"Frågan står e~tdast så: borgerlig eller socialistisk ideologi? 

Här finns intet mellanting .Därför betyder varje förring-

ande av den socialistiska ideologin, varje avsteg från den, i och 

för sig ett stärkande av den borgerliga ideologin." (Samma-

städes, s. 391-392. ) 

5. Isin resume av alla dessa "ekonomistarnas" misstag, kom 

Lenin till den slutsatsen, att "ekonomistarna" inte ~~ill ha ett den 

sociala revolutionens parti, som befriar arbetarklassen från kapi-

talismen, utan i stället ett de "sociala reformernas" parti, som 

förutsätter att kapitalismens välde upprätthålles, och att "ekono-

mistarna" på grund därav är reformister, som förråder proletaria-

tets livsviktiga introssen. 

6. Lenin visade slutligen, att "ekonomiseten" inta är en till-

fällig företeelse i Ryssland, att "ekonomistarna" för in borger-

ligt inflytande över arbetarklassen, att de i de västeuropeiska so-

cialdemokratiska partierna har sina bundsförvanter i revisionis-

terna, opportunisten Bernsteins anhängare. Inom s~cialdemokra-

tin iVästeuropa stärktes alltmera den opportunistiska riktningen, 

vilken uppträdde under parollen "kritikfrihet" gentemot Marx, 

krävda "revision", det vill säga omprövning av Marx' lära (härav 

namnet "revisionism"), krävde att man skulle avstå från revolu-

tionen, från socialismen, från proletariatets diktatur. Lenin visa-

de, att da ryska "ekonomistarna" följde samma linje, avståndsta-

gande från dan revolutionära kampen, från socialismen, från pro-

letariatets diktatur. 

Det är de teoretiska grundsatser, som Lenin utvecklade i sin 

bok "Vad bör göras ?". 

Spridningen av "Vad bör göras?" ledde till att det ett år efter 

dess publicering (den utgavs i mars 1902), vid tiden för Rysslands 

Socialdemokratiska Arbetarpartis andra kongress, endast fanns 

ett obehagligt minne kvar av "ekonomisetens" ideologiska posi-
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tioner, och benämningen "ekonomist" upptogs som en förolämp-

ning av de flesta partiarbetare. 

Det var ett fullständigt ideologiskt krossande av "ekonomis-

eten", ett krossande av opportunismens, svanspolitikens och spon-

tanitetens ideologi. 

IVIen betydelsen av Lenins bok "Vad bör göras ?" inskränkte sig 

inte härtill. 

Den historiska betydelsen av "Vad bör göras ?" består i att 

Lenin i denna berömda bok 

1. var den förste som i det marxistiska tänkandets historia 

fullständigt blottade opportunismens källor, i det han visade, att 

de i främsta rummet består i knäfall för spontaniteten i arbetar-

rörelsen och i degradering av det socialistiska medvetandets roll 

i arbetarrörelsen ; 

2. höjde betydelsen av teorin, medvetenheten och av partiet 

som den spontana arbetarrörelsens revolutionerande och ledande 

kraft till en tillbörlig nivå; 

3. på ett glänsande sätt motiverade den marxistiska grundsat-

sen, som säger, att det marxistiska partiet är arbetarrörelsens 

sammansmältande med socialismen; 

4. utarbetade på ett genialt sätt det marxistiska partiets ideo-

logiska grundvalar. 

De teoretiska teser, sqm utvecklas i "Vad bör göras ?", ladeys 

sedan till grund för det bolsjevikiska partiets ideologi. 

Utrustad med en sådan teoretisk rikedom kunde "Iskra" utveck-

la, och gjorde det också, en stor kampanj för den leninska parti-

uppbyggnadsplanen, för att samla partiets krafter, för andra par-

tikongressen, för den revolutionära socialdemokratin —mot "eko-

nomistarna", mot alla och varje slags opportunister, mot revisio-

nisterna. 

"Iskras" viktigaste uppgift var att utarbeta ett utkast till parti-

program. Arbetarpartiets program utgör som bekant en kortfat-

tad, vetenskapligt formulerad framställning av målet och uppgif-

tc~rna för arbetarklassens kamp. Programmet fastställer såväl slut-

mftilet för proletariatets revolutionära rörelse som också de krav, 
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föl• vilka partiet kämpar på vägen till slutmålet. Därför måste 

utarbetandet av programutkastet ovillkorligen ha föl•starangs-

betydelse. 

Under det pro ;ramutkastet utarbetades, uppstod inom "Iskras" 

redalction allvarliga meningsskiljaktigheter mellan Lenin och Ple-

chanov samt också mellan andra redaktionsmedlemmar. Dessa 

meningsskiljaktigheter och strider var nära att leda till fullstän-

dig br3•tning mellan Lenin och Plechanov, i1~Ien br~rtningen skedde 

ännu inte vid denna tidpunkt. Lenin genomdrev, att den synnerli-

gen viktiga punkten om proletariatets diktatur intogs i program-

utkastet och att arbetarklassens ledande roll i revolutionen klart 

påvisades. 

Frän Lenins penna härrör ocksä, hela den del av programmet., 

som berör agrarfrågan. Lenin gick redan då in för jordens natio-

nalisering, men under kampens första etapp alls~ig han det vara 

nödvändigt att föra fram kravet att aterlämna de "avskurna 

jordstyckena" åt bönderna, d. v. s. de jordstycken, som godsägar-

na skar bort från böndernas jord vid "befrielsen". Plechanov upp-

trädde mot jordens nationalisering. 

Striderna mellan Lenin och Plechanov ifråga om partiprogram-

met var till en del bestämmande för de kommande meningsskilj-

aktigheterna mellan bolsjevikerna och mensjevikerna. 

3. RYSSLANDS SOCIALDEMOKRATISK:1 ARBETAR-

PARTIS ANDRA KONGRESS. PROGP,.AI~iI~IETS OCH 

STADGARNAS ANTAGANDE OCH DET ENHETLIGA 

PAKTIETS BILDANDE. MENINGSSKIJAKTIGHE'I'ER-

\'A Pä KONGRESSEN OCH UPPKOMSTEN AV TVi. 

RIKTNINGAR I\'OM PARTIET: DEN BOLSJEVIKISKA 

OCH DE` IZENSJEVIKISKA. 

De leninska principernas seger och "Iskras" framgångsrika 

kamp för den leninska organisationsplanen hade sälunda förbe-

rett alla huvudbetingelser, vilka var nödvändiga för att bilda ett 

parti eller, som man pä den tiden sade, för att bilda ett verk-
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ligt parti. "Iskras" riktning segrade bland de socialdemokratiska 

organisationerna iRyssland. Det var nu möjligt att inkalla par-

tiets andra kongress. 

Den 30 (17 enligt gamla stilen) juli 1903 öppnades RSDAP:s 

andra kongress. Kongressen samlades hemligt i utlandet. I bör-

jan hölls sammanträdena i Brussel. Men den belgiska polisen upp-

manade sedan kongressdeltagarna att lämna Belgien. Dä förflyt-

tades kongressen till London. 

Till kongressen anlände inalles 43 delegater frän 26 organisa-

tioner. Varje kommitte hade rätt att sända tvä delegaten• till kon-

gressen, men nägra skickade endast en. Säledes hade de 43 dele-

gaterna 51 beslutande röster. 

Kongressens huvuduppgift bestod i att ''bilda ett ve>•Icli.yt parti 

pä basis av de principiella och organisatoriska grundsatser, som 

uppställts och utarbetats av 'Iskra' ". (Len2n., Saml. verk, b. VI, 

s. 164. ) 

Kongressens sammansättning var inte enhetlig. De öppna "eko-

nomisterna" var till följd av det nederlag de lidit inte represente-

rade pä kongressen. Men under denna period hade de maskerat om 

sig sä skickligt, att de lyckades smuggla in nägra egna delegater. 

Dessutom skilde sig Bunds delegater endast i ord frän "el~onomis-

terna", ihandling äter var de för dem. 

Sälunda var det inte endast "Iskras" anhängare, som deltog 

i kongressen, utan också dess motständare. "Iskras" anhängåre 

uppgick till 33, de hade sålunda majoriteten. l2en inte alla av dem 

som räknade sig som iskrafter var verkliga iskrafter-leninister. 

Delegaterna splittrades i olika grupperingar. Lenins anhängare, 

eller de fasta iskrafterna, hade 24 röster, 9 iskrafter följde Martov. 

Det var de oständaktiga iskrafterna. En del av delegaterna vack-

lade mellan "Iskra" och dess motständare —dessa räknade 10 rös-

ter pä kongressen. Det var centrum. "Iskras" öppna motständare 

hade 8 röster (3 "ekonomistor" och 5 bundister). Det behövdes 

bara att iskraitcrna splittrades, för att "Iskras" fiender skulle 

funna fä övertaget. 

Det framgår härav, hur komplicerad sitl:ationen pä kongres-
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sen var. Lenin uppbjöd m~-cken kraft för att trygga "Iskras" se-

ger pä kongressen. 

Kongressens viktigaste angelägenhet var att antaga ett parti-

program. Den huvudfräga, som vid programmets behandling fram-

kallade invändningar av kongressens opportunistiska del, var frä-

gan om proletariatets diktatur. Även i en rad andra programfrä-

gor var opportunisterna oense med kongressens revolutionära del. 

Men de beslöt att främst ta upp kampen i frågan om proletariatets 

diktatur, i det de hänvisade till att en rad socialdemokratiska 

partier i utlandet inte hade punkten om proletariatets diktatur i 

sina program och att man därför också kunde låta bli att ta in 

den i den ryska socialdemokratins program. 

Opportunisterna gjorde ocksä invändningar mot att ta in krav 

rörande bondefrågan i partiprogrammet. Dessa personer önskade 

inte revolution, därför skydde de arbetarklassens bundsförvant, 

bönderna, och förhöll sig fientligt mot dem. 

Bundisterna och de polska socialdemokraterna reste invänd-

ningar mot nationernas självbestämmanderätt. Lenin lärde alltid 

atL arbetarklassen är förpliktad att kämpa mot det nationella för-

trycket. Att motsätta sig detta krav i programmet var liktydigt 

med att föreslä, att man skulle avstä från den proletära interna-

tionalismen och bli hantlangare ät det nationella förtrycket. 

Lenin tillfogade alla dessa invändningar ett förintande slag. 

Kongressen antog det av "Iskra" föreslagna programmet. 

Detta program bestod av tvä delar : ett maximiprogram och ett 

minimiprogram. I maximiprogrammet talades om huvuduppgiften 

för arbetarklassens parti : om den socialistiska revolutionen, att 

störta kapitalisternas makt och upprätta proletariatets diktatur. 

I minimiprogrammet talades om partiets närmaste uppgifter, vilka 

var genomförbara redan före det kapitalistiska systemets störtan-

de, före upprättandet av proletariatets diktatur: om det tsaris-

tiska självhärskardömets störtande, upprättande av en demokra-

tisk republik, införande av 8-timmars arbetsdag för arbetarna, 

tillintetgörande av alla feodalismens rester på landsbygden, åter-
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lämnande av den jord till bönderna, som godsägarna fråntagit dem 

("de avskurna jordstyckena") . 

Senare ersatte bolsjevikerna kravet på de "avskurna jordstyc-

kenas" återlämnande med kravet på konfiskering av all godsägar-

jord. 

Det program, som antogs av andra partikongressen, var ett re-

volutionärt program för arbetarklassens parti. 

Programmet bibehölls ända till åttonde partikongressen, då vårt 

parti efter den proletära revolutionens seger antog ett nytt pro-

gram. 

Efter programmets antagande övergick andra partikongressen 

till att behandla förslaget till partistadgar. Sedan kongressen an-

tagit programmet och lagt grunden för partiets ideologiska för-

enande, måste den också antaga stadgar för partiet, för att göra 

slut på hantverksmässigheten och de isolerade cirklarna, den or-

ganisatoriska splittringen och bristen på en fast disciplin i 

partiet. 

)ylen om antagandet av programmet gick relativt lätt, så fram-

kallade frågan om partistadgarna förbittrade strider på kongres-

sen. De skarpaste meningsskiljaktigheterna framträdde med anled-

ning av formuleringen av stadgarnas första paragraf : om med-

lemskapet ipartiet. Vem kan vara medlem i partiet, hurudan 

måste partiets sammansättning vara, hurudant måste partiet vara 

i organisatoriskt avseende — en organiserad enhet eller någonting 

formlöst —det var de frågor, som uppstod i samband med stad-

garnas första paragraf. Striden rörde sig om två formuleringar: 

Lenins formulering, som understöddes av Plechanov och de fasta 

iskrafterna, samt Martovs formulering, som understöddes av 

Axelrod, Sasulitj, de oståndaktiga iskrafterna, Trotskij och hela 

den öppet opportunistiska delen av kongressen. 

Lenins formulering hävdade att partimedlem kan var och en 

vara, som erkänner partiets program, stödjer partiet i materiellt 

avseende och är medlem i en av dess organisationer. Martovs for-

mulering åter ansåg erkännandet av programmet och materiellt 

understöd åt partiet vara ofrånkomliga villkor för medlemskapet 
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i partiet, men ansåg inte deltagande i en av partiets organisatio-

ner vara villkor för partimedlemsskap, utan hävdade att en parti-

medlem inte behöver vara medlem i en av partiets organisationer. 

Lenin betraktade partiet som en orga~aiserad trupp, vars med-

lemmar inte räknar sig själva till partiet, utan tas in~ i partiet 

genom en av dess organisationer och följaktligen underkastar sig 

partidisciplinen, medan Martov betraktade partiet som någonting 

i organisatoriskt avseende formlöst, vars medlemmar själva räk-

nar sig till partiet och följaktligen inte är skyldiga att underkasta 

sig partidisciplinen, såvida de inte tillhör någon av partiets orga-

nisationer. 

I olikhet med den leninska formuleringen öppnade således Mar-

tovs formulering dörrarna på vid gavel för oståndaktiga icke-

proletära element. Inför den borgerligt-demokratiska revolutior..~n 

fanns det bland de borgerliga intellektuella sådana personer, som 

för en tid hyste sympatier för revolutionen. De kunde någon gång 

till och med göra partiet någon mindre tjänst. Men dessa personer 

komme inte att inträda i organisationen, underkasta sig partidis-

ciplinen, utföra uppdrag åt partiet, de komme inte att utsätta sig 

för de faror, som var förknippade med detta. Och dylikt folk 

föreslog Martov och de andra mensjevikerna att man skulle räkna 

som partimedlemmar, att man skulle ge dem rätt och möjlighet 

att utöva inflytande på partiets angelägenheter. De föreslog till 

och med att man skulle ge varje strejkande rätt att "räkna" sig 

som medlem av partiet, ehuru också icke-socialister, anarkister 

och socialistrevolutionärer deltog i strejkerna. 

Resultatet blev att martovarna — istället för det helgjutna, 

fast organiserade kampparti, för vilket Lenin och hans anhängare 

kämpade på kongressen —ville ha ett brokigt, lösligt, formlöst 

parti, som ej skulle kunna vara ett kampparti redan därför, att 

det skulle omfatta olika riktningar och inte kunde ha en fast 

disciplin. 

Emedan de oståndaktiga iskraiterna lösgjorde sig från de fasta 

iskraiterna och slöt förbund med centrum samt emedan de öppna 

opportunisterna anslöt sig till dem, fick Martov övertaget i denna. 
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fråga. Med en majoritet av 28 röster mot 22 och en nedlagd röst 

antog kongressen stadgarnas första paragraf enligt Martovs for-

mulering. 

Efter iskrafternas splittring med anledning av första paragra-

fen istadgarna skärptes kampen på kongressen ännu mer. Kon-

gressen närmade sig slutet, då valen av partiets ledande instanser 

— redaktion för partiets centralorgan ("Iskra") och Centralkom-

mitte —skulle företas. Men innan kongressen gick till val, in-

träffade emellertid vissa händelser, som ändrade styrkeförhållan-

det pä kongressen. 

I samband med partistadgarna blev kongressen tvungen att 

sysselsätta sig med Bund, som gjorde anspråk på en särställning 

inom partiet. Bund krävde, att det skulle erkännas som den enda 

representanten för de judiska arbetarna i Ryssland. Att bifalla 

detta Bunds krav hade betytt att dela upp arbetarna i partiorga-

nisationer enligt deras nationalitet, att avstå från arbetarklas-

sens enhetliga territoriella klassorganisationer. Kongressen för-

kastade Bunds organisatoriska nationalism. Bundisterna lämnade 

då kongressen. Även två "ekonomistor" avtågade från kongres-

sen, då denna vägrade att erkänna deras utlandsförbund som par-

tiets representant i utlandet. 

De sju opportunisternas avmarsch frän kongressen ändrade 

styrkeförhållandet till leninisternas förmån. 

Frågan om de centrala partiinstansernas sammansättning hade 

från första början stått i centrum för Lenins uppmärksamhet. Le-

nin ansåg det vara nödvändigt.'att få in. fasta och konsekventa 

revolutionärer i Centralkommitten. Martovarna strävade efter att 

de oståndaktiga, opportunistiska elementen skulle fä övervikten 

inom Centralkommitten. Kongressmajoriteten ställde sig i denna 

fråga på Lenins sida. I Centralkommitten invaldes anhängare av 

Lenin. 

På Lenins förslag invaldes Lenin, Plechanov och Martov i "Isk-

ras" redaktion. Martov krävde på kongressen, att mani "Iskras" 

redaktion skulle välja in alla de sex gamla redaktörerna för "Isk-

ra", av vilka majoriteten var Martovanhängare. Kongressmajori-
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tefen avböjde detta förslag. Den tremannagrupp, som Lenin före-

slagit, valdes. Då förklarade Martov, att han ej skulle komma att 

inträda i centralorganets redaktion. 

Sålunda bekräftade kongressen genom sin röstning i fråga om 

de centrala partiinstanserna Martovanhängarnas nederlag och 

Leninanhängarnas seger. 

Från denna tid kallar man Lenins anhängare, som erhöll majo-

riteten av rösterna vid valen, för bolsjeviker, och Lenins mot-

ståndare, som erhöll minoriteten, mansjeviker.l 

Om man gör en sammanfattning av andra kongressens arbete, 

kommer man till följande slutsatser: 

1. Kongressen befäste marxismens seger över "ekonomiseten", 

över den öppna opportunismen. 

2. Kongressen antog program och stadgar, grundade det social-

demokratiska partiet och danade sålunda ramen för det enhetliga 

partiet. 

3. Kongressen blottade, att det fanns allvarliga organisatoriska 

meningsskiljaktigheter, vilka delade partiet i två delar, bolsjevi-

ker och mensjeviker, av vilka de förra förfäktade den revolutio-

nära socialdemokratins organisationsprinciper, medan den senare 

sjönk ned i den organisatoriska löslighetens träsk, i opportunis-

mens träsk. 

4. Kongressen visade, att istället för de gamla opportunisterna, 

som partiet redan slagit ned, i stället för "ekonomistarna", börja-

de ipartiet uppträda nya opportunister —mensjevikerna. 

5. Kongressen visade sig inte fullt behärska situationen ifråga 

om de organisatoriska frågorna, den led av vacklan, gav ibland 

mensjevikerna till och med övertaget och förmådde inte, ehuru den 

blev bättre mot slutet, avslöja mensjevikernas opportunism 

i de organisatoriska frågorna och isolera dem inom partiet, ja, 

inte ens ställa denna uppgift för partiet. 

Denna sista omständighet utgjorde en av huvudorsakerna till 

att kampen mellan bolsjevikerna och mensjevikerna inte avtog 

efter kongressen utan tvärtom ytterligare skärptes. 

i Majoritet = bolsjinstvo; minoritet = mensjinstvo. —övers. 
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4. DE MENSJEVIKISKA LEDARNAS SPLITTRINGS-

AKTIONER OCH SKÄRPNINGEN AV KAMPED' INOK 

PARTIET EFTER ANDRA KONGRESSEN. MENSJEVI-

KERNAS OPPORTUNISM. LENINS BOK "ETT STEG 

FRAMÅT, TVÅ TILLBAKA". DET MARXISTISKA 

PARTIETS ORGANISATORISKA 

GRUNDVALAR. 

Efter andra kongressen skärptes kampen inom partiet ännu me-

ra. Mensjevikerna försökte av alla krafter att omintetgöra beslu-

ten från partiets andra kongress och lägga beslag på partiets 

centrala instanser. Mensjevikerna krävde, att de skulle få egna 

representanter i "Iskras" redaktion och Centralkommitten i så 

stort antal, att de finge majoriteten i redaktionen och samma an-

tal som bolsjevikerna i Centralkommitten. Bolsjevikerna avvisade 

mensjevikernas krav, emedan dessa stod i direkt motsättning till 

andra kongressens beslut. 1Vlensjevikerna bildade då bakom parti-

ets rygg en egen partifientlig fraktionsorganisation med Martov, 

Ti•otskij och Axelrod i spetsen och ''gjorde", som iJfartov skrev, 

"uppror mot leninismen". För kampen mot partiet valde de meto-

den att "desorganisera hela partiarbetet, fördärva det hela, brom-

sa allt och överallt" (Lenins uttryck). De förskansade sig i de 

ryska socialdemokraternas "Utlandsliga", som till nio tiondelar 

bestod av intellektuella emigranter, vilka var avskurna från ar-

betet iRyssland, samt öppnade därifrån eld mot partiet, Lenin 

och leninisterna. 

]Mensjevikerna fick kraftig hjälp av Plechanov. På andra kon-

gressen gick Plechanov med Lenin. Men efter andra kongressen 

lät han sig skrämmas av mensjevikernas hot om sprängning. 

Hari beslöt att till varje pris "sluta fred" med mensjeviker-

na. Plechanov drogs till mensjevikerna genom barlasten av sina 

tidigare opportunistiska fel. Från sin försonliga ställning till de 

opportunistiska mensjevikerna tog Plechanov snart steget ut och 

blev själv mensjevik. Han krävde att man skulle ta ini "Iskras" 

redaktion alla de gamla mensjevikiska redaktörerna, som kon-

gressen ratat. Lenin kunde självfallet inte samtycka till detta 
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och lämnade "Iskras" redaktion för att befästa sin ställning i 

partiets CK och från denna position slå opportunisterna. Tvärt-

emot kongressens vilja insatte Plechanov egenmäktigt de för-

ra mensjevikiska redaktörerna till "Iskras" redaktion. Från detta 

ögonblick, från och med nr 52 av "Iskra", förvandlade mensjevi-

kerna tidningen till sitt organ och började genom "Iskra" propa-

gera sina opportunistiska åsikter. 

Från denna tid talar man i partiet om den gamla "Iskra" som 

den leninska, bolsjevikiska "Iskra", och om den nyu "Iskra" som 

den mensjevikiska, opportunistiska "Iskra". 

I och med "Iskras" övergång i mensjevikernas händer blev den 

ett organ för kampen mot Lenin, mot bolsjevikerna, ett propagan-

daorgan för den mensjevikiska opportunismen, framför allt be-

träffande de organisatoriska frågorna. Mensjevikerna förenade sig 

med "ekonomisterna" och bundisterna samt drog i "Iskras" spal-

ter ifält mot —som de sade —leninismen. Plechanov kunde inte 

hålla sin försonliga position och anslöt sig också efter någon tid 

till fälttåget. Så måste det också gå enligt tingens logik: den som 

förfäktar försonlighet gentemot opportunisterna, han måste glida 

ned till opportunismen. Som ur ett ymnighetshorn flödade i den 

nya "Iskras" spalter förklaringar och artiklar om att partiet inte 

bör vara ett organisatoriskt helt, att man måste tillåta att det in-

om partiet fanns fria grupper och enskilda personer, vilka inte var 

skyldiga att underordna sig partiorganens beslut, att man måste 

ge varje intellektuell, som sympatiserade med partiet, och likaså 

"varje strejkande" och "varje demonstrant" rätt att förklara sig 

vara medlem av partiet, att kravet på att underordna sig alla par-

tiets beslut var ett "formellt-byråkratiskt" förhållande till saken, 

att kravet på att minoriteten skall underordna sig majoriteten var 

ett "mekaniskt undertryckande" av partimedlemmarnas vilja, att 

kravet på att alla partimedlemmar —både ledare och vanliga 

medlemmar — i samma mån måste underkasta sig partidiscipli-

nen innebar upprättande av "livegenskap" inom partiet, att 

"vi" inom partiet inte behövde centralism, utan en anarkistisk 
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"autonomism", som berättigade de enskilda personerna och parti-

organisationerna att inte uppfylla partiets beslut. 

Detta var en tygellös propaganda för organisatorisk slapphet, 

undergrävande av partitroheten och partidisciplinen, lovprisande 

av den intellektuella individualismen, rättfärdigande av den anar-

kistiska disciplinlösheten. 

1Vlensjevikerna drev öppet partiet tillbaka från andra partikon-

gressen till den organisatoriska splittringen, till de isolerade cirk-

larna, till hantverksmässigheten. 

Det var nödvändigt att resolut göra upp räkningen med men-

sjevikerna. 

Detta gjorde Lenin i sin berömda bok "Ett steg framåt, två till-

baka", som utkom i maj 1904. 

De organisatoriska grundsatser, som Lenin utvecklade i denna 

bok och som sedan blev det bolsjevikiska partiets organisations-

grundval, går ut på följande: 

1. Det marxistiska partiet är en del, en trupp av arbetarklas-

sen. Men arbetarklassen har många trupper, följaktligen kan inte 

varje trupp av densamma kallas arbetarklassens parti. Partiet 

skiljer sig från arbetarklassens övriga trupper framför allt däri, 

att det inte är en vanlig trupp, utan arbetarklassens förtrupp, 

dess m.edvetnu trupp, dess murxist~islcu trupp, rustad med kunskap 

om samhällslivet, kunskap om samhällslivets utvecklingslagar, 

kunskap om klasskampens lagar, och är på grund därav i stånd 

att leda arbetarklassen, att leda dess kamp. Därför får man inte 

förväxla partiet med arbetarklassen, liksom man inte får förväx-

la delen med det hela, man får inte kräva att varje strejkande 

skall kunna förklara sig vara medlem av partiet, ty den som för-

växlar partiet och klassen, han sänker partiets medvetenhetsnivå 

till "varje strejkandes" nivå, han tillintetgör partiet som arbetar-

klassens målmedvetna förtrupp. Partiets uppgift består inte i att 

sä~alcu sin nivå till "varje strejkandes" nivå, utan i att höja arbe-

betarmassorna, höja "varje strejkande" till partiets nivå. 

"Vi är klassens parti —skrev Lenin —och därför måste 

niista~t Iaelu lcdussen (och under krigstider, under inbördeskri-
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gets epok absolut hela klassen) handla under ledning av värt 

parti, sluta upp kring värt parti så tätt som möjligt, men det 

skulle vara en manilovmässigl och 'svanspolitisk' inställning om 

man trodde, att nästan hela klassen eller hela klassen under 

kapitalismen nägonsin vore i stånd att höja sig till sin för-

trupps, sitt socialdemokratiska partis medvetenhet och aktivi-

tet. Ingen enda förnuftig socialdemokrat har hittills ställt i 

tvivelsmål, att inte ens den fackliga organisationen (som är 

primitivare, lättare tillgänglig för de outvecklade skiktens 

medvetande) under kapitalismen är i stånd att omsluta nästan 

hela eller hela arbetarklassen. Det vore endast att bedraga sig 

själv, att slui:a ögonen för våra uppgifters väldiga omfattning, 

att göra dessa uppgifter trängre — om vi glömde skillnaden 

mellan förtruppen och alla de massor, som drages till den, 

glömde förtruppens ständiga plikt att lyfta allt bredare skikt 

upp till sin egen nivå." (Le~ti~a, Saml. verk, b. VI, s. 205-206.) 

2. Partiet är inte bara arbetarklassens medvetna förtrupp, utan 

därjämte också arbetarklassens organiserude trupp med sin egen 

disciplin, som är bindande för dess medlemmar. Därför mäste par-

timedlemmarna ovillkorligen vara medlemmar av en av partiets 

organisationer. Om partiet ej vore en klassens organiserade trupp, 

ej ett organisationssystem, utan helt enkelt ett antal personer, 

som själva förklarar sig vara medlemmar av partiet men inte till-

hör någon av partiorganisationerna och således inte ur organise-

rade samt följaktligen inte skyldiga att underordna sig partiets 

beslut — så skulle partiet aldrig ha en enhetlig vilja, det skulle 

aldrig kunna förverkliga sina medlemmars aktionsenhet, det skul-

le följaktligen ej ha möjlighet att leda arbetarklassens kamp. 

Partiet kan endast i det fall leda arbetarkl~.ssens praktiska kamp 

och inrikta den på ett enhetligt mål, om alla dess medlemmar är 

organiserade i en enhetlig, gemensam trupp, sammansvetsad ge-

nom en enhetlig vilja, enhetliga aktioner, enhetlig disciplin. 

1 Indolens, overksamhet och tomt fantasteri. — Nlanilov var en 
av huvudfigurerna i Gogols novell "Döda själar". — övers. 
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Mensjevikernas invändning, att i så fall många intellektuella, 

exempelvis professorer, studenter, gymnasister o. s. v., skulle 

komma att stanna utanför partiet, då de inte vill ansluta sig till 

en eller annan partiorganisation, antingen emedan de kände sig 

besvärade av partidisciplinen, eller, som Plechanov yttrade på an-

dra kongressen, de anser det vara "nedsättande för sig att gå in 

i en eller annan lokal organisation" —denna mensjevikernas in-

vändning träffar mensjevikerna själva, ty partiet har inte behov 

av sådana medlemmar, som känner sig besvärade av partidisci-

plinen eller är rädda för att gå in i en partiorganisation. Arbetar-

tia fruktar inte disciplin och organisation och de går gärna in i 

en organisation, om de beslutat att bli medlemmar av partiet. 

Disciplin och organisation fruktar individualistiskt sinnade intel-

lektuella och de kommer verkligen att bli stående utanför partiet. 

Men det är bara bra, ty partiet kommer då att bli kvitt den till-

strömning av oständaktiga element, som särskilt ökat nu, under 

perioden av den borgerligt-demokratiska revolutionens begynnan-

de uppsving. 

"Om jag säger —skrev Lenin —att partiet måste vara stcnt-

~ii.u~t (och inte en enkel aritmetisk summa, utan ett system) uv 

o7•yunisutionernu, sä .uttrycker jag härmed alldeles tydligt 

och exakt min önskan, mitt krav pä att partiet som klassens 

förtrupp skall utgöra någonting så oryuniserat som möjligt, 

att partiet skall upptaga i sig endast sådana element, som 

~rtöjli.ygör åt~~tinstone ett nti~tintu~2 uv oryunisutioryt . . ." (Sam-

mastädes, s. 203. ) 

Och vidare 

"1 ord förfäktar Martovs formel de breda proletära skiktens 

intressen; i hundli~ty kommer denna formel att tjäna de bor-

yerliyu i~ttellelctuellus intressen, vilka skyr den proletära dis-

ciplinen och organisationen. Ingen kan våga förneka att de 

i~rttellelctuellu, såsom ett särskilt slcilct i det moderna kapita-

listiska samhället, i stort sett karakteriseras just uv individua-

lism och oförmåga till disciplin och organisation." (Sammastä-

des, s. 212. ) 
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Och ytterligare: 

"Proletariatet fruktar inte organisationen och disciplinen . 

Proletariatet kommer inte att gå in för att herrar professorer 

och gymnasister, som inte önskar träda in i någon organisa-

tion, skall erkännas som partimedlemmar för att dc arbetar 

under kontroll av organisationen Det är inte hos prole-

tariatet, utan hos 7t~r.yrcc intellelc,tuellu ivårt parti, som det 

brister i sjulvuppfostra-~t i organisationens och disciplinens 

anda." (Lcltiyt, Saml. verk, b. VI, s. 307.) 

3. Partiet är inte helt enkelt en organiserad trupp, utan den 

"Itöystu oryu~t~isatio~tsforntert" bland arbetarklassens alla andra 

organisationer, kallad att leclu arbetarklassens alla övriga organi-

sationer. Som högsta organisationsform, bestående av klassens 

bästa folk, vilka är väpnade med cn utvecklad teori, med kunskap 

om klasskampens lagar och med den revolutionära rörelsens er-

farenhet, har partiet alla möjligheter att leda   och är förplik-

tat att leda   arbetarklassens alla andra organisationer. Men-

sjevikernas strävan att förringa och degradera partiets ledande 

roll leder till att proletariatets alla övriga organisationer, som 

ledes av partiet, försvagas, följaktligen till att proletariatet för-

svagas och avväpnas, ty "proletariatet haI• i kampen för makten 

intet annat vapen än orgaiisationen". (Sammastädes, s. 328. ) 

4. Partiet är förlcroppsliyundet uv föi•bi~idelse~t mellan arbetar-

klassens förtrupp och urbeturklussells nti.ljonmtrssor. Om så par-

tiet vore den bästa förtrupp och om det vore aldrig så väl orga-

niserat, så kan det inte leva och utvecklas utan förbindelse med 

de partilösa massorna, utan att mängdubbla dessa förbindelser, 

utan att befästa dem. Ett parti, som inkapslat sig, isolerat sig 

från massorna och förlorat eller också endast försvagat förbin-

delsen med sin klass, måste förlora massornas förtroende och un-

derstöd och följaktligen oundvikligt gä under. För att leva fullt 

och helt och för att utvecklas mäste partiet m~ingdubbla förbin-

delserna med massorna samt vinna sin klass' miljonmassors för-

troende. 

"För att vara ett socialdemokratiskt purtz —sade Lenin — 
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måste man vinna ~u~tdei•stöd just uv hlusse~t." (Sammastädes, 

s. 208. ) 

5. För att kunna fungera riktigt och planmässigt leda massor-

na måste partiet vara organiserat pä centrulisme~as grundval, med 

enhetliga stadgar, enhetlig partidisciplin, med ett enhetligt ledan-

de organ i spetsen i form av partikongressen samt under tiden 

mellan kongresserna i form av partiets Centralkommitte, varvid 

minoriteten skall underordna sig majoriteten, de enskilda organi-

sationerna centrum, de lägre organisationerna de högre. Utan des-

sa villkor kan arbetarklassens parti inte vara ett verkligt parti, 

kan det inte fullgöra sina uppgifter, evad det gäller att leda 

klassen. 

På grund av partiets illegala existens under det tsaristiska 

självhärskardömets förhällanden, kunde partiorganisationerna 

självfallet inte vid denna tid byggas upp pä basen av valbarhet 

nedifrån, emedan partiet var tvunget att ha en strängt konspirativ 

karaktär. Men Lenin avsäg, att denna özeryuende företeelse i vårt 

partis liv kommer att bortfalla från dc allra första dagarna efter 

tsaz•ismens likvidering, då partiet blir ett öppet framträdande och 

legalt parti, och då partiorganisationerna kommer att byggas upp 

pä grundvalen av demokratiska val, pä den tle~nt.olcrcrtislca ee~ttru-

lisnz.e~is grundval. 

"Tidigare —skrev Lenin —var värt parti icke ett formellt 

organiserat helt, utan endast summan av enskilda grupper, och 

därför kunde det inte existera Hägra andra förbindelser mellan 

dessa grupper än ideologisk päverkan. Nu har vi blivit ett or-

ganiserat parti, och det innebär just att skapa prestige, för-

vandling av ideernas auktoritet till prestigens auktoritet, de 

lägre partiinstansernas underordnande under de högre." (Sam-

mastädes, s. 291. ) 

Lenin anklagade mensjevikerna för organisatorisk nihilism och 

herrskapsanarkism, som inte tolererar partiets prestige och disci-

plin över sig. Han skrev 

"Denna herrskapsanarkism är den ryska nihilisten särskilt 

egen. Partiorganisationen förefaller honom att vara en ohygg-
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lig 'fabrik', delens underordnande under det hela och minori-

tetens under majoriteten synes honom vara en 'livegenskap' . . . 

arbetets delning under ledning av centrum framkallar hos ho-

nom tragikomiska tjut mot att människorna förvandlas till 

'små kuggar i ett maskineri' (varvid som en särskilt mördande 

art av denna förvandling betraktas redaktörernas förvandling 

till medarbetare) , nämnandet av partiets organisationsstadgar 

utlöser en föraktlig grimas och en överlägsen anmärkning 

(adresserad till 'formalisterna') om att man också skulle kunna 

klara sig utan stadgar." (Leni7a, Saml. verk, b. VI, s. 310.) 

6. Om partiet vill bevara enheten i sina led, måste det i prakti-

ken genomföra en e7ahetli.y proletär disciplin, som är lilcu bindande 

för alla partimedlemmar, såväl för ledarna som för de meniga. 

Därför får inom partiet inte förekomma någon uppdelning i "ut-

valda", för vilka disciplinen ej är bindande, och "icke-utvalda", 

vilka är skyldiga att underkasta sig disciplinen. Utan denna be-

tingelse kan partiets helhet och enheten i dess led ej upprätt-

hållas. 

"Att ~Iartov & Co. —skrev Lenin — är fullständigt renons 

pä f örnit f tiga argument mot den redaktion som kongressen till-

satt, illustreras allra bäst av deras eget slagord: 'Vi är inga 

livegna !' . . . Mentaliteten hos den borgerliga intellektuelle, som 

räknar sig till de 'utvalda andarna', vilka står över massorga-

nisationen och massdisciplinen, framträder här utomordentligt 

pregnant För den intellektuella individualismen sy-

nes ull proletär organisation och disciplin vara liveye~islcup." 

(Sammastädes, s. 282. ) 

Och vidare 

"I den mån det hos oss utbildas ett verlcliyt parti, måste den 

klassmedvetna arbetaren lära sig att skilja mellan mentaliteten 

hos kämpen i den proletära armen och mentaliteten hos en 

borgerlig intellektuell, som prålar med anarkistiska fraser, han 

måste lära sig att kräva att inte endast de meniga partimed-

lemmarna, utan också 'männen i toppen' uppfyller en parti-

medlems plikter." (Sammastädes, s. 312.) 
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Då Lenin sammanfattade analysen av meningsskiljaktigheterna 

och slog fast mensjevikernas position som "opportunism i organi-

sationsfrågorna", ansäg han att en av mensjevismens största syn-

der var underskattandet av partiorganisationens betydelse som 

proletariatets vapen i kampen för sin frigörelse. lZensjevikerna 

gjorde gällande att proletariatets partiorgani,satio~t ej hår någon 

allvarlig betydelse för revolutionens seger. Mot mensjevikerna 

hävdade Lenin att proletariatets enbart ideologiska sammanslut-

ning ej är tillräcklig för segern —för att segra är det nödvändigt 

att "rotfästa" den ideologiska enheten genom den "materiella en-

heten" iproletariatets "organisation". Lenin menade att prole-

tariatet endast på detta villkor kan bli en oövervinnlig kraft. 

"Proletariatet —skrev Lenin —har intet annat vapen i 

kampen för makten än organisationen. Proletariatet, som är 

splittrat genom den anarkiska konkurrensens herravälde i den 

borgerliga världen, undertryckt av det ofria arbetet för kapita-

let och som ständigt slungas ned i djupet av fullkomligt elände, 

förvildning och urartning, kan bli och blir oundvikligen en oöver-

vinnlig kraft endast genom att dess ideologiska förenande ge-

nom marxismens principer befästes genom organisationens 

materiella enhet, som sammansluter miljoner arbetande till ar-

betarklassens arme. Mot denna arme kommer varken det ryska 

självhärskardömets murkna, eller det internationella kapitalets 

murknande makt att hålla stånd." (Sammastädes, s. 328. ) 

bled dessa förutsägande ord avslutar Lenin sin bok. 

Det är de organisatoriska grundsatser, som Lenin utvecklade 

i sin berömda; bok "Ett steg framåt, två tillbaka". 

Denna bok har sin betydelse främst däri, att den försvarade 

partiprincipen mot de isolerade cirklarna och partiet mot desor-

ganisatörerna, den slog ned den mensjevikiska opportunismen i 

organisationsfrågorna och lade det bolsjevikinka partiets organisa-

toriska fundament. 

Men det var inte dess enda betydelse. Bokens historiska bety-
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delse består i att Lenin liär för första gången i marxismens his-

toria utarbetade Zära~t om partiet som proletariatets ledande or-

~anisution, som det viktigaste vapnet i proletariatets händer, utan 

vilket det är omöjligt att segra i kampen för den proletära dik-

taturen. 

Då Lenins bok "Ett steg framåt, två tillbaka" spreds bland par-

tiarbetarna, hade det till följd att de flesta lokala organisationer-

na slöt upp kring Lenin. 

Men ju tätare organisationerna sammanslöts kring bolsjeviker-

na, desto hatfullare betedde sig de mensjevikiska ledarna. 

Sommaren 1904 ryckte mensjevikerna till sig majoriteten inom 

CK tack vare Plechanovs bistånd och förräderi av två demorali-

serade bolsjeviker, Krasin och Noskov. Det var tydligt att mensje-

vikerna styrde hän mot sprängning. Förlusten av "Iskra" och CK 

försatte bolsjevikerna i en svår situation. Det var nödvändigt att 

organisera en egen bolsjevikisk tidning. Det var nödvändigt att 

organisera en ny partikongress, den tredje kongressen, för att 

bilda en ny CK för partiet och göra upp med mensjevikerna. 

Lenin och bolsjevikerna grep sig an med denna uppgift. 

Bolsjevikerna satte i gång kampen för den tredje partikongres-

sens inkallande. I augusti 1904 hölls i Schweiz under Lenins led-

ning ett rådslag av 22 bolsjeviker. Detta rådslag antog ett upp-

rop "Till partiet", vilket blev bolsjevikernas kampprogram i arbe-

tet för tredje kongressens inkallande. 

På tre distriktskonferenser, som hölls av de bolsjevikiska kom-

mitteerna (den södra, kaukasiska oclz norra) valdes Majoritets-

kommitteernas byrå, som tog itu med det praktiska förarbetet till 

tredje partikongressen. 

Den 4 januari 1905 utkom första numret av den bolsjevikiska 

tidningen "Vperjod" (Framåt). 

Således formerades inom partiet två från varandra isolerade 

fraktioner, bolsjevikernas och mensjevikernas, vilka hade sina eg-

na centra och sina egna pressorgan. 
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KORT SAMMANFATTNING 

Under perioden 1901-1904 växer och stärkas de marxistiska 

socialdemokratiska organisationerna iRyssland på grundvalen av 

den växande revolutionära arbetarrörelsen. 

I den hårdnackade principiella kampen mot "ekonomisteriia" 

segrar den leninska "Iskras" revolutionära linje, övervinnas det 

ideologiska sönderfallet och "hantverksmässigheten". 

"Iskra" förenar de sinsemellan splittrade socialdemokratiska 

cirklarna och grupperna samt förbereder andra partikongressen. 

På andra kongressen 1903 bildas Rysslands Socialdemokratiska 

Arbetarparti, antages partiets program och stadgar, skapas ledan-

de centralorgan för partiet. 

I den kamp, som utspelas på andra kongressen föi• "Iskra"-rikt-

ningeils slutgiltiga seger inom RSDAP, framträder två grupper: 

bolsjevikernas grupp och mensjevikernas grupp. 

De viktigaste meningsskiljaktigheterna mellan bolsjevikerna 

och mensjevikerna efter andra kongressen framträder i de organi-

satoriska frågorna. 

Mensjevikerna närmar sig "ekonomistarna" och intar deras 

plats i partiet. Mensjevikernas opportunism yttrar sig t. v. på 

organisationsfrågornas område. Mensjevikerna är emot ett revo-

lutionärt kampparti av den leninska typen. De är för ett lösligt, 

oorganiserat släptågsparti. De följer inom partiet en linje som 

går ut på sprängning. Med Plechanovs hjälp lägger de beslag på 

"Iskt•a" och CK samt utnyttjar dessa centra för sina splittrings-

syften. 

Då bolsjevikerna ser splittringsfaran från mensjevikernas sida, 

vidtar de åtgärder för att tygla splittrarna, mobiliserar lokalorga-

nisationerna för inkallandet av tredje kongressen och utger sin 

tidning "Vperjod". 

På tröskeln till den första ryska revolutionen, under det redan 

påbörjade rysk-japanska krigets period, uppträder sålunda bol-

sjevikerna och mensjevikerna som två från varandra isolerade po-

litiska grupper. 
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TREDJE KAPITLET 

Mensjevikerna och bolsjevikerna under det 

rysk-japanska krigets och den första 

ryska revolutionens period. 
(1904-1907) 

1. RYSK-JAPANSKA KRIGET. DEN REVOLUTIONS-I-

RA RtSRELSENS FORTSATTA UPPSVING I RYSS-

LAND. STREJKERNA I PETERSBURG. ARBETAR-

DEMONSTATIONEN FRAMFÖR VINTERPALATSET 

DEN 9 JANUARI 1905. BESKJUTNINGEN AV DEMON-

STRATIONEN. REVOLUTIONENS B(oRJAN. 

Vid slutet av 1800-talet började de imperialistiska staterna en 

skärpt kamp för herraväldet över Stilla havet, för Kinas delning, 

I denna kamp deltog också Tsarryssland. Ar 1900 kuvade tsaris-

tiska trupper tillsammans med japanska, tyska, engelska och 

franska trupper med exempellös grymhet folkupproret i Kina, 

som riktade udden mot de utländska imperialisterna. Redan tidi-

gare hade tsarregeringen tvingat Kina att avstå Liau-tung-haly-

ön med fästningen Port Arthur till Ryssland. Ryssland tilltvinga-

de sig rätt att anlägga järnvägar• på kinesiskt territorium. I 

Nordmandsjuriet byggdes en järnväg — Östkinesiska banan —och 

ryska trupper sändes till dess försvar. Nordmandsjuriet ockupe-

rades med militärmakt av Tsarryssland. Tsarismen förberedde 

sig att kasta sig över Korea. Den ryska bourgeoisie välvde planer 

på att skapa ett "Gulryssland" i Mandsjuriet. 

Under sina erövringar i Fjärran östern stötte tsarismen ihop 
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med en annan rövare —Japan, som snabbt föI•vandlats till ett 

impel•ialistiskt land och också strävade efter erövl•ingar pä den 

asiatiska kontinenten, främst på Kinas bekostnad. Liksom Tsar-

I•yssland, strävade ocksä Japan efter att slä under sig Korea och 

Mandsjuriet. Japan drömde redan då om att erövra Sachalin och 

Fjärran Östel•n. England, som fruktade att Tsarryssland skulle 

stärkas i Fjärran Östern, stod i hemlighet på Japans sida. Sä 

mognade det rysk-japanska kriget. Det var den ryska storbour-

geoisin, pä jakt efter nya marknader, och de reaktionäraste gods-

ägarskikten, som drev tsarregeringen till detta krig. 

Japan väntade inte pä tsarregeringens krigsförklaring utan 

började först kriget. Japan hade ett förträffligt spionage i Ryss-

land och räknade med att i denna kamp fä att göra med en oför-

beI•edd motståndare. Utan att förklara krig överföll Japan i janu-

ari 1904 oväntat den ryska fästningen Port Arthur och tillfogade 

den vid Port Arthur befintliga ryska flottan betydande förlustel•. 

Så började det rysk-japanska kriget. 

Tsarregeringen räknade med att kriget skulle hjälpa den att 

stärka sin politiska ställning och sätta en damm för revolutionen. 

Men dess beräkningar slog fel. Kriget skakade tsarismen ännu 

mera. 

Den ryska hären, som var däligt rustad och oövad, ledd av 

odugliga och fala generaler, led det ena nederlaget efter det andra. 

Kriget inbragte stora vinster ät kapitalisterna, ämbetsmännen 

och generalerna. Tjuveriet florerade överallt. Truppernas förpläg-

I11Ilg var dålig. Dä det fattades granater, fick armen liksom till 

hän hela vagnslaster med helgonbilder. Soldaterna sade bittert 

"Japanerna trakterar oss med granater, vi dem med helgonbil-

der". Istället för att transportera bort de sårade, avgick hela 

extratåg med gods, som tsargeneralerna rövat. 

Japanerna belägrade samt intog därefter fästningen Port 

Arthur. Efter att ha tillfogat tsararmen en rad nederlag, slog 

de den i grunden vid Mukden. Den 300.000 man starka tsaristiska 

armen förlol•ade i detta slag inemot 120.000 man i stupade, sårade 

och tillfängatagna. Kort därpå blev den tsaristiska flottan, som 
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från Östersjön sänts till det belägrade Port Arthurs undsättning, 

fullständigt slagen och gick under i Tsusimasundet. Nederlaget 

vid Tsusima var en fullständig katastrof : av de tjugu krigsskepp, 

som tsaren sänt, sänktes och förstördes tretton, medan fyra togs 

som byte av fienden. Kriget var slutgiltigt förlorat för Tsarryss-

land. 

Den tsaristiska regeringen var tvungen att sluta en skymflig 

fred med Japan. Japan ockuperade Korea, tog ifrån Ryssland 

Port Arthur och halva Sachalin. 

Folkmassorna ville inte detta krig och insåg dess skadlighet för 

Ryssland. Folket fick dyrt betala för Tsarr3~sslands efterblivenhet. 

Bolsjevikerna och mensjevikerna tog olika ställning till detta 

krig. 

Mensjevikerna, bland dem Trotskij, sjönk ned till fosterlands-

försvarets position, d. v. s. försvar av tsarens, godsägarnas och 

kapitalisternas "fosterland". 

Lenin och bolsjevikerna däremot ansåg, att tsarregeringens 

nederlag i detta rövarkrig var nyttigt, emedan det skulle leda till 

att tsarismen försvagades och revolutionen stärktes. 

Tsartruppernas nederlag blottade tsarismens ruttenhet inför 

folkets bredaste massor. Hatet mot tsarismen växte med varje dag 

bland folkmassorna. Port Arthurs fall —det är början till själy-

härskardömets fall, skrev Lenin. 

Tsaren ville krig för att strypa revolutionen. Han uppnådde 

motsatsen. Det rysk-japanska kriget påskyndade revolutionen. 

I Tsarryssland förstärktes det kapitalistiska förtrycket genom 

tsarismens förtryck. Arbetarna led inte endast under den kapita-

listiska utsugningen, under det ofria arbetet, utan också under 

hela folkets rättslöshet. Därför strävade de klassmedvetna arbe-

tarna att ställa sig i spetsen för en revolutionär rörelse av aiia 

demokratiska element i stad och på land mot tsarismen. Bönderna 

kvävdes av jordbristen och de många resterna av livegenskapen, 

de trälade under godsägaren och kulaken. Folken i Tsarryssland 

stönade under det dubbla förtryck, som utövades såväl av deras 

egna som även av ryska godsägare och kapitalister. Den ekono-
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miska krisen 1900-1903 hade ökat de arbetande massornas li-

danden, kriget skärpte dem ytterligare. Nederlagen i kriget stärk-

te hatet mot tsarismen bland massorna. Folkets tålamod höll på 

att ta slut. 

Som man ser, fanns det mer än tillräckliga orsaker till revolu-

tion. 

I december 1904 genomfördes en väldig, välorganiserad strejk 

av arbetarna i Baku under ledning av bolsjevikernas Bakukom-

mitte. Strejken slutade med seger för arbetarna, och för första 

gången i Rysslands arbetarrörelses historia avslöts ett kollektiv-

avtal mellan arbetarna och företagarna inom oljeindustrin. 

Strejken i Baku var upptakten till ett revolutionärt uppsving 

i Ti•anskaukasien och flera distrikt i Ryssland. 

"Bakustrejken tjänade som signal till de ärorika januari-

februariaktionerna ihela Ryssland." (Stalin.) 

Denna strejk var så att säga en ovädersbådande blixt, som före-

gick den stora revolutionära stormen. 

Den revolutionära stormen började med händelserna den 9 (22) 

januari 1905 i Petersburg. 

Den 3 januari 1905 utbröt strejk vid Petersburgs största fabrik, 

Putilovverken (nu Kirovverken). Strejken började med anledning 

av att fyra arbetare avskedats från fabriken. Strejken vid Puti-

lovverken spred sig snabbt; andra verk och fabriker i Petersburg 

anslöt sig till den. Strejken blev till en generalstrejk. Rörelsen 

växte hotfullt. Tsarregeringen beslöt att kväva rörelsen i dess 

linda. 

Redan 1904, före Putilovstrejken, hade polisen med hjälp av 

en provokatör, prästen Gapon, bildat en egen organisation bland 

arbetarna : "De ryska fabriks- och verkstadsarbetarnas förening". 

Denna organisation hade sina avdelningar i alla stadsdelar i Peters-

burg. Då strejken utbröt, föreslog prästen Gapon på sin före-

nings möten en provokatorisk plan : den 9 januari skulle alla ar-

betare samlas och i ett fredligt tåg med kyrkofanor ocll tsarpor-

trätt marschera till Vinterpalatset och till tsaren överlämna en 

petition (böneskrift) om sina behov. Tsaren skulle —sades det — 
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komma ut till folket, lyssna till dess krav och tillfredsställa dem. 

Gapon åtog sig att hjälpa den hemliga tsarpolisen : att provo-

cera fram ett blodbad bland arbetarna och dränka arbetarrörelsen 

i blod. Men polisens plan vändes emot tsarregeringen. 

Petitionen behandlades på arbetarmöten, man införde rättelser 

och ändringar i den. På dessa möten uppträdde också bolsjeviker, 

ehuru de inte öppet kallade sig så. Under deras inflytande intogs 

i petitionen krav på try ck- och yttrandefrihet, föreningsfrihet för 

arbetarna, inkallande av en Konstituerande församling för att 

ändra statsskicket i Ryssland, likhet för alla inför lagen, kyrkans 

skiljande från staten, slut på kriget, införande av 8-timmars ar-

betsdag, jordens överlämnande till bönderna. 

Då bolsjevikerna uppträdde på dessa möten, bevisade de för 

arbetarna, att man inte kan uppnå frihet medelst petitioner till 

tsaren, utan måste tillkämpa sig den med vapen i hand. Bolsjevi-

kerna varnade för att man skulle komma att skjuta på arbetarna. 

Men de förmådde ej hindra tåget till Vinterpalatset. En betydan-

de del av arbetarna trodde ännu, att tsaren skulle hjälpa dem. 

Rörelsen hade med väldig kraft gripit massorna. 

I Petersburgsarbetarnas petition hette det 

"Vi arbetare i staden Petersburg, våra hustrur, barn och 

hjälplösa, åldriga föräldrar har kommit till dig, härskare, för 

att söka sanning och försvar. Vi är utfattiga, förtryckta och 

dignar under det ohyggligt tunga arbetet, man skymfar oss 

och erkänner oss inte vara människor Vi har fördragit 

allt, men man driver oss allt längre och längre i en avgrund 

av elände, rättslöshet och okunnighet, despotismen och god-

tycket kväver oss Vårt tålamod har nått sin gräns. Vi 

liar kommit till den svåra stund, då döden är bättre än ett 

fortsättande av de outhärdliga plågorna ." 

Den 9 januari 1905 tidigt på morgonen tågade ai~betai•na till 

Vinterpalatset, där tsaren då befann sig. Arbetarna gick till tsa-

ren med hela sina familjer: hustru, barn och åldringar, de bar 

tsarporträtt och kyrkofanor, sjöng psalmer, marscherade utan 

vapen. Inalles hade över 140.000 personer samlats på gatorna. 
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Nikolaj II tog emot dem fientligt. Han gav order att skjuta pä 

de obeväpnade arbetarna. Över 1.000 arbetare dödades denna dag 

av tsarens trupper och över 2.000 sårades. Petersburgs gator 

sköljdes av arbetarnas blod. 

Bolsjevikerna gick samman med arbetarna. Mänga av dem dö-

dades eller arresterades. Redan här, pä de med arbetarblod fläc-

kade gatorna, förklarade bolsjevikerna för arbetarna, vem som 

bar skulden till detta ohyggliga illdäd och hur man måste kämpa 

mot honom. 

Den 9 januari har fått namnet "Blodiga söndagen". Den 9 

januari fick arbetarna en blodig läxa. Den dagen sköts arbetarnas 

tro pä tsaren i sank. De insåg, att de endast med kamp kunde till-

tvinga sig sina rättigheter. Redan pä kvällen den 9 januari bör-

jade man bygga barrikader i arbetarstadsdelarna. Arbetarna sade 

"Tsaren gav oss stryk, men nu skall vi ge tsaren stryk'." 

Deii hemska nyheten om tsarens blodsdåd spreds överallt. Hela 

arbetarklassen, hela landet greps av harm och förbittring. Det 

fanns inte en stad, där inte arbetarna strejkade som protest mot 

tsarens illdäd och ställde politiska krav. Arbetarna gick nu ut 

pä gatan under• parollen : "Ned med självhärskardömet". Ijanuari 

nädcle antalet strejkande den väldiga siffran 440.000. Under en 

månad strejkade flera arbetare än under hela det föregående år-

tiondet. Arbetarrörelsen steg till en oanad höjd. 

Revolutionen i Ryssland hade börjat. 

2. ARBETARNAS POLITISKA STREJKER OCH DE-

MONSTRATIONER. BÖNDERNAS REVOLUTIONÄRA 

RÖRELSE VÄXER. UPPRORET PÅ PANSARKRYSSA-

REN "POTEMKIN". 

Efter den 9 januari antog arbetarnas revolutionära kamp en 

mera tillspetsad politisk karaktär. Från ekonomiska och solidari-

tetsstrejker började arbetarna övergå till politiska strejker, till 

demonstrationer och pä en del häll till väpnat motstånd mot tsar-
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trupperna. En särskilt hårdnackad och organiserad karaktär hade 

strejkerna i storstäderna, där betydande arbetarmassor var kon-

centrerade : i Petersburg, Moskva, Warszawa, Riga, Baku. I främ-

sta leden av det kämpande proletariatet gick metallarbetarna. Med 

sina strejker väckte arbetarnas förtrupper de mindre klassmed-

vetna skikten och reste hela arbetarklassen till kamp. Socialdemo-

kratins inflytande växte snabbt. 

Demonstrationerna den 1 maj åtföljdes på flera orter av sam-

manstötningar med polisen och militären. I Warszawa utsattes 

demonstrationerna för beskjutning, varvid flera hundra personer 

dödades och särades. På den polska socialdemokratins uppmaning 

besvarade arbetarna i Warszawa blodsutgjutelsen med en allmän 

proteststrejk. Strejkerna och demonstrationerna pågick hela maj 

månad. I majstrejkerna i Ryssland deltog över 200.000 arbetare. 

Arbetarna i Baku, Lodz och Ivanovo-Vosnesensk gick uti gene-

ralstrejk. Allt oftare förekom sammandrabbningar mellan de 

strejkande arbetarna och demonstranterna samt tsartrupperna. 

Dylika sammanstötningar förekom i flera städer: i Odessa, Wars-

zawa, Riga, Lodz o. a. 

En särskilt häftig karaktär antog kampen i Polens stora indu-

stricentrum, Lodz. Arbetarna i Lodz spärrade gatorna med tio-

tals barrikader och utkämpade under tre dagar (22-24 juni 1905) 

gatustrider mot de tsaristiska trupperna. Här sammanflätades 

den väpnade aktionen med generalstrejken. Lenin betraktade des-

sa strider som den första väpnade aktionen av arbetarna i Ryss-

land. 

Bland de strejker, som förekom under sommaren, var arbetar-

strejken iIvanovo-Vosnesensk särskilt anmärkningsvärd. Den va-

rade från slutet av maj till början av augusti 1905, d. v. s. nära 

två och en halv månad. Omkring 70.000 arbetare, bland dem mån-

ga kvinnor, deltog i strejken, som leddes av bolsjevikernas Norra 

kommitte. Nästan varje dag samlades tusentals arbetare utanför 

staden vid floden Talka, där de på möten dryftade arbetarnas 

behov. På dessa arbetarmöten uppträdde bolsjeviker. För att sld 

ned strejken gav tsarmyndigheterna order åt trupperna att sking-
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ra arbetarna och skjuta på dem, med påföljd att flera tiotal arbe-

tare dödades och flera hundra sårades. Staden förklarades i be-

lägringstillstånd. Men arbetarna höll sig tappert och gick inte till 

arbetet. Arbetarna och deras familjer hungrade men gav sig inte, 

och först den yttersta utmattning tvingade arbetarna att åter-

upptaga arbetet. Strejken stålsatte dem. Den visade prov pä arbe-

tarklassens mod, tapperhet, uthållighet och solidaritet. Den tjä-

nade som en verklig skola i politisk fostran för arbetarna i Ivano-

vo-Vosnesensk. 

Under denna strejk bildade arbetarna i Ivanovo-Vosnesensk en 

Sovjet av fullmäktige, som faktiskt var en av de första arbetar-

deputerades Sovjeter i Ryssland. 

Arbetarnas politiska strejker satte hela landet i rörelse. 

Efter staden började också landsbygden resa sig. Pä våren bör-

jade bondeoroligheter bryta ut. I väldiga hopar tågade bönderna 

mot godsägarna, förstörde deras gods, sockerfabriker och bränn-

vinsbrännerier, brände godsägarnas slott och herrgårdar. På flera 

ställen lade bönderna beslag pä godsägarjord, högg ned skog mass-

vis och krävde att godsägarjorden skulle överlämnas till folket. 

Bönderna beslagtog godsägarnas spannmål ocli andra förråd samt 

delade ut dem till de hungrande. De skräckslagna godsägarna var 

tvungna att fly till städerna. Tsarregeringen sände soldater och 

kosacker att kuva böndernas uppror. Trupperna sköt på bönderna, 

häktade "anstiftarna" samt piskade och misshandlade dem. Men 

bönderna inställde inte kampen. 

Bonderörelsen spred sig allt vidareidet centrala Ryssland, i 

Volgaomrädet och i Transkaukasien, särskilt i Grusfen. 

Socialdemokraterna trängde allt djupare in pä landsbygden. 

Partiets CK gav ut ett upprop till bönderna : "Bönder, er gäller 

värt ord". De socialdemokratiska kommitteerna i Tver, Saratov, 

Poltava, Tjernigov, Jekaterinoslav, Tiflis och mänga andra guver-

nement gav ut upprop till bönderna. I byarna anordnade socialde-

mokraterna möten, organiserade cirklar för bönderna och bildade 

bondekommitteer. Sommaren 1905 utbröt pä flera ställen lant-

arbetarstrejker, organiserade av socialdemokraterna. 

77 



Men det var endast början till böndernas kamp. Bonderörelsen 

omfattade endast 85 härad, d. v. s. omkring en sjundedel av alla 

härad i den europeiska delen av Tsarryssland. 

Arbetar- och bonderörelsen samt de ryska truppernas nederlag 

i rysk-japanska kriget utövade sitt inflytande pä armen. Denna 

tsarismens stödjepelare började vackla. 

I juni 1905 utbröt ett uppror inom Svartahavsflottan, pä pan-

sarkryssaren "Potemkin". Pansarkryssaren var vid denna tid för-

lagd till närbeten av Odessa, där arbetarnas generalstrejk pä-

gick. De revolterande matroserna gjorde upp räkningen med de 

mest hatade officerarna och förde pansarkryssaren in till Odessa. 

Pansarkryssaren "Potemkin" gick över pä revolutionens sida. 

Lenin tillmätte detta uppror en väldig betydelse. Han avsäg 

att bolsjevikerna mäste leda denna rörelse och sammanknyta den 

med arbetarnas, böndernas och de lokala garnisonernas rörelse. 

Tsaren sände krigsskepp mot "Potemkin", men matroserna pä 

dessa krigsskepp vägrade att skjuta på sina upproriska kamrater. 

Under några dagar vajade revolutionens röda flagga över pansar-

kryssaren "Potemkin". Men vid denna tid, är 1905, var bolsjevi-

kernas parti inte det enda parti, som ledde rörelsen, som fallet 

var senare, är 1917. Pä "Potemkin" fanns inte sä fä mensjeviker, 

socialistrevolutionärer och anarkister. Därför hade upproret ingen 

riktig och tillräckligt erfaren ledning, ehuru enskilda socialdemo-

krater deltog i det. En del av matroserna tvekade i de avgörande 

ögonblicken. De övriga av Svartahavsflottans skepp anslöt sig 

inte till den upproriska pansarkryssaren. Av brist pä kol och pro-

viant var den revolutionära pansarkryssaren tvungen att anlöpa 

Rumäniens kust och ge sig ät de rumänska myndigheterna. 

Matrosernas uppror pä pansarkryssaren "Potemkin" slutade 

med nederlag. De matroser, som senare räkade i händerna på 

tsarregeringen, ställdes inför domstol. En del avrättades och en 

del sändes till straffarbete. Men själva det faktum att upproret 

ägt rum hade en utomordentligt stor betydelse. Upproret på pan-

sarkryssaren "Potemkin" var den första revolutionära massaktio-

nen inom armen och flottan, det första fall dä en betydande strids-
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enhet av tsarens militärstyrkor gick över på revolutionens sida. 

Detta uppror gjorde tanken på armens och flottans anslutning 

till arbetarklassen, till folket, alltmera förståelig ocli förtrogen 

för arbetar-, bonde- och särskilt för soldat- och matrosmassorna 

själva. 

Arbetarnas övergång till politiska masstrejker och demonstra-

tioner, bonderörelsens stärkande, de väpnade sammanstötningarna 

mellan folket ä ena sidan och polisen och militären å den andra 

samt slutligen upproret inom Svartahavsflottan —allt detta vitt-

nade om, att betingelserna för folkets väpnade uppror höll på att 

mogna. Denna omständighet tvang den liberala bourgeoisin att 

på allvar sätta sig i rörelse. Den liberala bourgeoisin, som själv 

fruktade revolutionen men på samma gång skrämde tsaren med 

revolution, sökte schackra med tsaren mot revolutionen och ställde 

krav på små reformer "för folket", för att "lugna" folket, för 

att splittra revolutionens krafter och därmed förebygga "revolu-

tionens fasor". "Man måste avskära jord till bönderna, annars 

kommer de att skära halsen av oss", sade de liberala godsägarna. 

Den liberala bourgeoisin beredde sig att dela makten med tsaren. 

"Proletariatet kämpar, men bourgeoisin smyger sig till makten", 

skrev Lenin vid denna tid om arbetarklassens taktik och den libe-

rala bourgeoisins taktik. 

Tsarregeringen fortsatte att undertrycka arbetarna och bönder-

na med rasande grymhet. Men den kunde ej undgå att se, att det 

var omöjligt att komma tillrätta med revolutionen endast med 

.hjälp av våldsåtgärder. Därför började den att vid sidan av vålds-

åtgärderna tillgripa manöverpolitik. Nled hjälp av sina provoka-

törer började den å ena sidan hetsa Rysslands folk mot varandra, 

organiserade judepogromer och blodiga fejder mellan armenierna 

och tatarerna. A andra sidan lovade den inkalla en "representa-

tionsinstitution" i form av en Semskijkongress' eller en Riksduma 

samt uppdrog åt minister Bulygin att utarbeta förslag till en sä-

dan durra, dock med det förbehållet att duman ej skulle ha lag-

1 Församling av ståndsrepresentanter, som pä, 1500- och 1600-talet 

d~, och då inkallades av regeringen till rådslag. --- öurs. 
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stiftande rättigheter. Alla dessa åtgärder företogs i syfte att 

splittra revolutionens krafter och lösrycka de moderata folkskik-

ten från revolutionen. 

Bolsjevikerna förklarade bojkott mot den bul~~binska sluman ocli 

ställde sig uppgiften att spränga denna karikatyr på en folkre-

~resentation. 

Mensjevikerna däremot beslöt att ej spränga duman och atiså; 

det nödvändigt att deltaga i densamma. 

3. DE TAKTISKA MENINGSSKILJAKTIGHETERNA 

MELLAN BOLSJEVIKERNA OCH MENSJEVIKERNA. 

PARTIETS TREDJE KONGRESS. LENINS BOK "SOCI-

ALDEMOKRATINS TVÅ TAKTISKA LINJER I DEN 

DEMOKRATISKA REVOLUTIONEN". DET MARXIS-

TISKA PARTIETS TAKTISKA GRUNDVALAR. 

Revolutionen satte alla samhällsklasser irörelse. Den vändning 

i landets politiska liv, som revolutionen åstadkommit, trängde 

bort dem från deras gamla, invanda positioner och föranledde 

dem att gruppera om sig i anslutning till den nya situationen. 

Varje klass, varje parti försökte att utarbeta sin taktik, linjen 

för sitt uppträdande, sitt förhållande till de andra klasserna, sitt 

förhållande till regeringen. T. o. m. tsarregeringen såg sig tvun-

gen att utarbeta en ny och för densamma ovanlig taktik, som 

bestod i löftet att inkalla en "representationsinstitution" —den 

bulyginska duman. 

,.ven det socialdemokratiska partiet måste utarbeta sin taktik. 

Det krävdes av det växande revolutionära uppsvinget. Det krävdes 

av de praktiska frågor, vilka reste sig för proletariatet och ej tål-

de något uppskov : frågorna om det väpnade upprorets organise-

rande, om tsarregeringens störtande, om bildandet av en proviso-

risk revolutionär regering, om socialdemokratins deltagande i 

denna regering, om förhållandet till bönderna, om förhållandet till 

den liberala bourgeoisin o. s. v. Det var nödvändigt att utarbeta 
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en enhetlig och genomtänkt marxistisk taktik för socialdemo-

kratin. 

Men pä grund av mensjevikernas opportunism och splittrings-

verksamhet var Rysslands socialdemokrati vid denna tid splittrad 

i två fraktioner. Sprängningen kunde ännu inte anses fullständig, 

och de två fraktionerna utgjorde for~nellt ännu inte tvä olika par-

tier, men i verkligheten påminde de mycket om två skilda partier, 

vilka hade sina egna centra och sina egna tidningar. 

Till att fördjupa splittringen bidrog också den omständigheten, 

att mensjevikerna till sina gamla meningsskiljaktigheter med par-

timajoriteten i de or~u~aisutorisku frågorna fogade nya menings-

skiljaktigheter — nämligen i de taktiska frågorna. 

Frånvaron av ett enhetligt parti ledde till, att det inte heller 

fanns någon enhetlig partitaktik. 

En utväg ur läget kunde man finna genom att omedelbart in-

kalla den tredje ordinarie partikongressen, pä densamma fast-

ställa en enhetlig taktik och förplikta minoriteten att ärligt ge-

nomföra kongressens beslut, att underordna sig kongressmajori-

tetens beslut. Just denna utväg föreslog också bolsjevikerna för 

mensjevikerna. Men mensjevikerna ville inte ens höra talas om 

den tredje kongressen. Då bolsjevikerna ansåg det vara brotts-

ligt att längre låta partiet vara utan en taktik, som godkänts av 

partiet och var bindande för alla partimedlemmar, beslöt de att 

själva ta initiativet till tredje kongressens inkallande. 

Till kongressen inbjöds alla partiorganisationer, såväl de bol-

sjevikiska som de mensjevikiska. Men mensjevikerna vägrade att 

deltaga i tredje kongressen och beslöt att inkalla en egen kon-

gress. De kallade sin kongress för en konferens, då det visade sig, 

att de hade endast få delegater, men i själva verket var det en 

kongress, det var mensjevikernas partikongress, vars beslut an-

sågs bindande för alla mensjeviker. 

I april 1905 inkallades i London Rysslands Socialdemokratiska 

Arbetarpartis tredje kongress. Till kongressen anlände 24 delega-

ter frän 20 bolsjevikiska kommitteer. Alla betydande partiorga-

nisationer var representerade. 

6 SUKP(b) :s historia. S1 



Kongressen stämplade mensjevikerna som en "del av partiet, 

vilken avskilt sig" samt övergick till dagordningen, till att ut-

arbeta partiets taktik. 

Samtidigt med kongressen samlades i Geneve mensjevikernas 

konferens. 

"Två kongresser —två partier" — så karakteriserade Lenin 

läget. 

Såväl kongressen som konferensen behandlade i själva verket 

samma taktiska frågor, men de beslut som fattades i dessa frågor, 

var av direkt motsatt karaktär. De två olika raderna av resolu-

tioner, vilka antogs på kongressen och på konferensen, blottade 

hela djupet i de taktiska meningsskiljaktigheterna mellan tredje 

partikongressen och mensjevikernas konferens, mellan bolsjevi-

kerna och mensjevikerna. 

Låt oss betrakta huvudpunkterna i dessa meningsskiljaktig-

heter. 

T-red je partikongressens tulctiska li~z je. Kongressen ansåg, att 

ehuru den pågående revolutionen har en borgerligt-demokratisk 

karaktär, ehuru den på innevarande tidpunkt inte kan lämna ra-

men för det som är möjligt under kapitalismen, så är främst pro-

letariatet intresserat av dess fullständiga seger, ty denna revolu-

tions seger skulle ge proletariatet möjlighet att organisera sig, 

att höja sig politiskt, vinna erfarenhet och vana i att leda de ar-

betande massorna politiskt samt övergå från den borgerliga revo-

lutionen till den socialistiska. 

Proletariatets taktik, som räknade med fullständig seger för 

den borgerligt-demokratiska revolutionen, kan vinna understöd 

endast av bönderna, emedan dessa ej kan göra upp räkningen med 

godsägarna och få godsägarnas jord utan en fullständig seger för 

revolutionen. Bönderna är därför proletariatets naturliga bunds-

förvant. 

Den liberala bourgeoisin är ej intresserad av denna revolutions 

fullständiga seger, emedan den behöver den tsaristiska makten 

som en knutpiska mot arbetarna och bönderna, vilka den fruktar 

mest av allt —och den kommer att försöka bevara tsarmakten 
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och endast i någon män inskränka den rättsligt. Därför kommer 

den liberala bourgeoisin att försöka få det hela att utmynna i en 

kohandel med tsaren på basis av en konstitutionell monarki. 

Revolutionen kommer att segra endast om proletariatet går i 

spetsen för den, om proletariatet förstår att som revolutionens 

ledare trygga förbundet med bönderna, om den liberala bourgeoi-

sin blir isolerad, om socialdemokratin aktivt deltar i arbetet på 

att organisera folkupproret mot tsarismen, om det som resultat av 

det segerrika upproret bildas en provisorisk revolutionär regering, 

som är i stånd att i grunden utrota kontrarevolutionen och inkalla 

en av hela folket vald Konstituerande församling, om socialdemo-

kratin ej avstår från att under gynnsamma förhållanden deltaga 

i den provisoriska revolutionära regeringen för att slutföra revo-

lutionen. 

l~lensjevilciconferensens tulctisku linje. Då revolutionen är bor-

gerlig, så kan endast den liberala bourgeoisin vara revolutionens 

ledare. Proletariatet bör ej närma sig bönderna, utan den liberala 

bourgeoisin. Det viktigaste här är att ej skrämma den liberala 

bourgeoisin genom en revolutionär hållning och ej ge den anled-

ning att dra sig undan revolutionen, ty om den drar sig undan, 

så försvagas revolutionen. 

Det är möjligt att upproret kommer att segra, men efter upp-

rorets seger måste socialdemokratin dra sig åt sidan för att ej 

skrämma den liberala bourgeoisin. Det är möjligt att det som 

följd av upproret kommer att bildas en provisorisk revolutionär 

regering, men socialdemokratin får i intet fall deltaga i den, eme-

dan denna regering inte blir socialistisk till sin karaktär, och 

framför allt —genom sitt deltagande i den och sin revolutionära 

hållning kan socialdemokratin skrämma den liberala bourgeoisin 

och därigenom undergräva revolutionen. 

Med hänsyn till revolutionens perspektiv skulle det vara bättre, 

om det inkallades något slags representationsinstitution istil med 

en Semskijkongress eller en Riksduma, på vilken arbetarklassen 

skulle kunna utöva påtryckning utifrån för att förvandla den till 

en Konstituerande församling eller driva den att inkalla en Kon-

stituerande församling. 
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Proletariatet har sina speciella, rena arbetarintressen och det 

bör följaktligen syssla just med dessa intressen och inte sträva 

att bli ledare för den borgerliga revolutionen, vilken är en allmän 

politisk revolution och därför angår alla klasser och inte endast 

proletariatet. 

Detta var i korthet de två taktiska linjer, som de båda frak-

tionerna av Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti lanserade. 

En klassisk kritik av mensjevikernas taktik och en genial moti-

vering för den bolsjevikiska taktiken gav Lenin i sin historiska 

bok "Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska re-

volutionen". 

Boken utkom i juli 1905, d. v. s. två månader efter tredje par-

tikongressen. Att döma av bokens titel skulle man kunna tro, att 

Lenin här berörde taktikfrågorna endast under den borgerligt-

demokratiska revolutionens period och endast hade de ryska men-

sjevikerna isikte. Men då han kritiserade mensjevikernas taktik, 

avslöjade han i själva verket samtidigt den internationella oppor-

tunismens taktik, och då han angav grunderna för marxisternas 

taktik under den borgerliga revolutionens period och uppvisade 

skillnaden mellan den borgerliga revolutionen och den socialistis-

ka — så formulerade han samtidigt grunderna för den marxistiska 

taktiken under övergångsperioden från den borgerliga revolutio-

nen till den socialistiska. 

De taktiska grundsatser, vilka Lenin utvecklade i sin broschyr 

"Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolu-

tionen" var 

1. Den taktiska grundsats, som genomgående präglar Lenins 

bok, är iden om att proletariatet kan och måste vara den borger-

ligt-demokratiska revolutionens anförare, ledaren för den borger-

ligt-demokratiska revolutionen i Ryssland. 

Lenin erkände denna revolutions borgerliga karaktär, emedan 

den, som han påvisade, "inte är i stånd att omedelbart överskri-

da ramen för en enbart demokratisk omvälvning". Men han ansåg 

att den inte är en överskiktens revolution, utan en folkrevolution, 

som sätter hela folket, hela arbetarklassen, hela bondemassan i 
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rörelse. Lenin altsåg därför mensjevikerhas föz•sök att förringa 

dcl~ borgerliga revolutionens betydelse för proletariatet, att de-

gradera proletariatets roll i och avstänga proletariatet från den-

samma vara ett förräderi mot proletariatets intressen. 

"Marxismen — skrev Lenin   lär ej proletären att av-

stänga sig från den borgerliga revolutionen, ej att stå vid si-

dan av den, ej att lämna ledningen av den ät bouz•geoisin, den 

lär tvärtom det mest energiska deltagande, den beslutsam-

mastc kamp för en konsekvent proletär demokratism, för re-

volutionens fullständiga slutförande." (Le~zira, Valda skrifter 

i. urval, b. V., s. 85, Sthlm, Arbetarkultur, 1934.) 

"Vi fär inte glömma —skrev Lenin vidare -- att det i när-

varande tid inte finnes och inte kan finnas något annat medel 

att bringa socialismen härmare än den fullständiga politiska 

friheten, än den demokratiska republiken." (Sammastädes, s. 

134. ) 

Lenin förutsäg två möjligheter för revolutionens utgång: 

a) antingen slutar den med avgörande seger över tsarismen, 

med tsarismens störtande och den demokratiska republikens upp-

z•ättande ; 

b) eller, om krafterna inte räcker till, kan den sluta med en 

kohandel mellan tsaren och bourgeoisin pä folkets bekostnad, med 

något. slags stympad konstitution, snarast en karikat5-r av en så-

dan kOIlstltut10I1. 

Proletariatet är intresserat av den bästa utgången, d. v. s. av 

en a~rgörande seger över tsarismen. Men en sådan utgång är möj-

lig endast i det fall, att proletariatet förstår att bli anförare, bli 

ledare för revolutionen. 

' 'Revolutionens utgäng —skrev Lenin — är beroende av om 

arbetarklassen kommer att spela rollen av bourgeoisins hant-

langare, mäktig ifråga om sin stötkraft mot självhärskardömet 

men politiskt vanmäktig, eller om den kommer att spela rollen 

av ledare för folkrevolutionen." (Sammastädes, s. 4ö.) 

Lenin avsäg, att proletariatet har alla ~yiöjliyjaeter att befria sig 

från lotten att vara bourgeoisins hantlangare och bli den borger-
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ligt-demokratiska revolutionens ledare. Dessa möjligheter består 

enligt Lenin i följande: 

För det första är "proletariatet, som pä grund av sin ställning är 

den mest framskridna och enda konsekvent revolutionära klassen, 

just därigenom kallat att spela den ledande rollen i den allmänt-

demokratiska revolutionära rörelseni Ryssland." (Lenin., Saml. 

verk, b. VIII, s. 75. ) 

För det andra har proletariatet sitt eget, av bourgeoisin oavhän-

giga politiska parti, som ger det möjlighet att sammansluta sig 

"till en enhetlig och självständig politisk kraft". (Sammastädes, 

s. 75. ) 

För det tredje har proletariatet större intresse än bourgeoisin 

av en avgörande seger för revolutionen, och till följd härav "är 

den borgerliga revolutionen ~i viss ~neni~tg fördeluktigare för pro-

letariatet än för bourgeoisin". (Lenin, Saml. skr. i urval, b. V, s. 

83, Sthlm, Arbetarkultur, 1934. ) 

"Det är fördelaktigt för bourgeoisin —skrev Lenin —att 

gentemot proletariatet stödja sig pä en del kvarlevor från den 

gamla tiden, t. ex. på monarkin, pä den stående hären o. s. v. 

Det är fördelaktigt för bourgeoisin, att den borgerliga revolu-

tionen inte alltför energiskt sopar bort alla kvarlevor från den 

gamla tiden, utan lämnar kvar några av dem, d. v. s. att denna 

revolution inte är fullt konsekvent, inte går till botten, inte 

är avgörande och skoningslös Det är fördelaktigare för 

bourgeoisin, att de nödvändiga omdaningarna i borgerligt-

demokratisk riktning försiggår långsammare, mera successivt, 

försiktigare, mindre energiskt, medelst reformer och inte me-

delst revolution att dessa omdaningar i minsta möjliga 

mån utvecklas• den revolutionära självverksamheten, initiativ-

kraften och energin hos det enkla folket, d. v. s. bönderna och 

särskilt arbetarna, ty annars kommer det att bli så mycket 

lättare för arbetarna att, som fransmännen säger, 'flytta över 

geväret från ena axeln till den andra', d. v. s. att mot bourgeoi-

sin själv rikta de vapen, som den borgerliga revolutionen för-

ser dem med, den frihet den skänker och de demokratiska in-
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stitutioner, vilka växer fram på den från livegenskapen rensade 

jorden. För arbetarklassen däremot är det fördelaktigare, att 

de nödvändiga omdaningarna iborgerligt-demokratisk riktning 

försiggår inte på reformernas, utan på revolutionens väg, ty 

reformernas väg är en väg av dröjsmål och förhalande, av ett 

kvalfullt och långsamt bortdöende av folkorganismens rutt-

nande delar. Av deras förruttnande lider framför allt och mest 

proletariatet och bönderna. Den revolutionära vägen är den 

snabba och för proletariatet minst smärtsamma operatio-

nens väg, det direkta avlägsnandet av de ruttnande delarna, 

cien väg som innebär den minsta eftergivenheten och minsta 

varsamheten gentemot monarkin och dess vidriga, skändliga 

och ruttna institutioner, som förpestar luften med sin förrutt-

nelse." (Sammastädes, s. 83-84. ) 

"Därför —fortsatte Lenin —kämpar också proletariatet i de 

främsta leden för republiken och förkastar med förakt de 

dumma och ovärdiga råden att ta hänsyn till bourgeoisin, så att 

den inte drar sig undan." (Sammastädes, s. 118-119.) 

1~'ör att möjl-igltete>t av proletariatets ledning i revolutionen 

skulle förvandlas till verklighet, för att proletariatet i itu~2dling 

skulle bli den borgerliga revolutionens ledare och anförare, krä-

ves enligt Lenin åtminstone två betingelser. 

För det första är det nödvändigt att proletariatet har en bunds-

förvant, som är intresserad av en avgörande seger över tsarismen 

och som kan vara böjd för att erkänna proletariatets ledning. 

Detta kräver själva iden om en ledning, ty Ledaren upphör att 

vara ledare, om det inte finns några ledda, anföraren upphör att 

vara anförare, om det inte finns några anförda. Lenin ansåg bön-

derna vara en sädan bundsförvant. 

För det andra är det nödvändigt att den klass, som kämpar med 

proletariatet om ledningen av revolutionen och strävar efter att 

själv bli dess enda ledare — tränges bort från ledningens områ-

de och isoleras. Också detta kräver själva ledningsiden, vilken 

utesluter möjligheten att tolerera två ledare för revolutionen. Le-

nin ansåg den liberala bourgeoisin vara en sådan klass. 
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"Endast proletariatet — s]{rev Lenin —kan vara en konse-

kvent förkämpe för demokratismen. En segerrik förkämpe för 

demokratismen kan proletariatet bli endast på det villkoret, 

att böndernas massa ansluter sig till dess revolutionära kamp." 

(Lenin, Saml. skr. i urval, b. V, s. 96, Sthlm, Arbetarkultur, 

1934. ) 

Och vidare 

"Bondeklassen omfattar en massa halvproletära element 

bredvid de småborgerliga. Detta gör den också oståndaktig, 

tvingar proletariatet att sammansluta sig till ett strängt 

klassparti. Men böndernas oståndaktighet skiljer sig på ett 

grundläggande sätt från bourgeoisins oståndaktighet, ty bön-

derna är på nuvarande tidpunkt inte så mycket intresserade 

av att ovillkorligen bibehålla privategendomen som att beröva 

godsägarna jorden, en av denna egendoms viktigaste for-

mer. Utan att härigenom bli socialistisk, utan att upphöra 

att vara småborgerlig, är bondeklassen i stånd att bli en full-

ständig och högst radikal anhängare av den demokratiska re-

volutionen. En sådan kommer bondeklassen ovillkorligen att 

bli, om bara inte de revolutionära händelsernas förlopp, som 

bringar den upplysning, alltför tidigt avbrytes genom bourgeoi-

sins förräderi och proletariatets nederlag. På ovannämnda vill-

kor kommer bondeklassen oundvikligen att bli ett bålverk för 

revolutionen och republiken, ty endast en helt segerrik revo-

lution kan skänka bönderna allt på jordreformernas område, allt 

det som bönderna önskar, som de drömmer om och som verk-

ligen är nödvändigt för dem." (Sammastädes, s. 118-119. ) 

Vid analysen av mensjevikernas invändningar, vilka påstod att 

denna bolsjevikernas taktik komme att "föranleda de borgerliga 

klasserna att dra sig undan revolutionens sak och därmed försva-

ga dess slagkraft", karakteriserade Lenin dessa invändningar som 

en "taktik av förräderi mot revolutionen", som "taktiken att för-

vandla proletariatet till ett ynkligt bihang åt de borgerliga klas-

serna" och skrev 

"Den som verkligen förstår böndernas roll iden segerrika 

88 



ryska revolutionen, skulle vara ur stånd att säga, att revolu-

tionens slagkraft minskar, om bourgeoisin drar sig undan. Ty 

först när bourgeoisin drar sig undan, och böndernas massa 

uppträder aktivt revolutionärt vid sidan av proletariatet, skall 

den ryska revolutionen i själva verket börja få verklig slag-

kraft, först då skall det verkligen bli den största revolutio-

nära slagkraft, som är möjlig under den borgerligt-demokra-

tiska omvälvningens epok. För att kunna konsekvent slutföras 

måste vår demokratiska revolution stödja sig pä sådana kraf-

ter, som är i stånd att paralysera bourgeoisins ofrånkomliga 

inkonsekvens,' det vill säga är i stånd att just 'föranleda den 

att dra sig undan'.'' (Sammastädes, s. 121. ) 

Det är den taktiska grundsatsen om proletariatet som ledare för 

den borgerliga revolutionen, den taktiska grundsatsen om proleta-

riatets hegemoni (ledande roll) i den borgerliga revolutionen, vil-

ken Lenin utvecklade i sin bok "Socialdemokratins två taktiska 

linjer i den demokratiska revolutionen". 

Det var en ny inställning av det marxistiska partiet ifråga om 

taktiken i den borgerligt-demokratiska revolutionen, vilken på ett 

djupgående sätt skilde sig frän de taktiska inställningar, som hit-

tills funnits i den marxistiska arsenalen. Hittills hade dessa gått 

ut l~å att den ledande rollen i de borgerliga revolutionerna, till 

exempel i Västeuropa, tillkommit bourgeoisin, att proletariatet 

med eller mot sin vilja spelat rollen av dess hantlangare och bön-

derna utgjort bourgeoisins reserv. Marxisterna hade ansett denna 

kombination mer eller mindre oundviklig, men samtidigt gjort det 

förbehållet, att proletariatet härvid i möjligaste män måste för-

svara sina närmaste klasskrav och lia sitt eget politiska parti. Nu, 

i cien nya historiska situationen, hade saken enligt Lenins inställ-

ning tagit en sådan vändning, att proletariatet blivit den ledande 

kraften i den borgerliga revolutionen, bourgeoisin hade trängts 

bort frän revolutionens ledning och bönderna förvandlats till pro-

letariatets reserv. 

Talet om att Plechanov "också var för" proletariatets hegemoni 

är baserat pä ett missförstånd. Plechanov koketterade med iden 
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om proletariatets hegemoni och hade ingenting emot att erkänna 

den iord —det är sant — men i verkligheten var han emot det 

väsentliga i denna ide. Proletariatets hegemoni innebär att prole-

tariatet har den ledande rollen i den borgerliga revolutionen under 

en politik av proletariatets f örbu.nd med bönderna, och den libera-

la bourgeoisins isolerande. Plechanov åter var som känt naot po-

litiken av den liberala bourgeoisins isolerande, för politiken av 

samförstånd med den liberala bourgeoisin, Biot politiken av prole-

tariatets förbund med bönderna. I själva verket var Plechanovs 

taktiska inställning den mensjevikiska inställningen, som gick ut 

på förnekande av proletariatets hegemoni. 

2. Som det viktigaste medlet att störta tsarismen och erövra 

den demokratiska republiken betraktade Lenin det segerrika väp-

nade folkupproret. Tvärtemot mensjevikernas uppfattning mena-

de Lenin att "den allmänt demokratiska revolutionära rörelsen 

redan lett till att det väpnade upproret blivit nödvändigt", att 

"proletariatets organiserande för upproret" redan "ställts pä dag-

ordningen som en av partiets väsentliga och ofrå~zkomliya huvud-

uppgifter", att man måste "vidtaga de ~~test eneryiska åtgärder 

för proletariatets beväpning och för att säkerställa möjligheten 

av att direkt leda upproret". (Lewin, Saml. verk, b. VIII, s. 75.) 

För att föra massorna fram till upproret och göra detta till 

ett allmänt folkuppror ansåg Lenin att man måste uppställa såda-

na paroller, rikta sådana upprop till massorna, som skulle kunna 

utlösa massornas revolutionära initiativ, organisera dem för upp-

roret och desorganisera tsarismens maktapparat. Sådana paroller 

ansåg Lenin tredje partikongressens taktiska beslut vara, ät vil-

kas försvar han ägnade sin bok "Socialdemokratins två taktiska 

linjer i den demokratiska revolutionen". 

Som sådana paroller betraktade han 

a) användande av "politiska masstrejker, vilka kan ha den stör-

sta betydelse i början av upproret och under dess själva förlopp" 

;(sammastädes, s. 75) ; 

b) organiserande av "omedelbart revolutionärt förverkligande 
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av 8-timmars arbetsdag samt andra aktuella krav av arbetarklas-

sen" (sammastädes, s. 47) ; 

c) "omedelbart organiserande av revolutionära bondekommit-

teer för att" revolutionärt "genomföra alla demokratiska omge-

staltningar" till och med konfiskering av godsägarjorden (samma-

städes, s. 88) ; 

d) arbetarnas beväpning. 

Här är två moment särskilt intressanta 

För det första —taktiken att revoltctio~aärt genomföra 8-tim-

mars arbetsdag i städerna och de demokratiska omgestaltningar-

na på landsbygden, d. v. s. genomföra dem på ett sådant sätt att 

maii ej tar hänsyn till myndigheterna, ej tar hänsyn till lagen, 

att man ignorerar både myndigheterna och lagligheten, bryter 

ned de existerande lagarna och egenmäktigt, genom fullbordade 

fakta upprättar en ny ordning. Det var ett nytt taktiskt medel, 

vars användning lamslog tsarmyndigheternas apparat och utlös-

te massornas aktivitet och skapande initiativ. På grundvalen av 

denna taktik uppstod de revolutionära strejkkommitteerna i stä-

derna och de revolutionära bondekommitteerna pä landsbygden. 

De förra utvecklades sedan till arbetardeputerades Sovjeter, de 

senare till bondedeputerades Sovjeter. 

För det andra —genomförandet av pol-itislca masstrejker och 

politiska generalstrejker, vilka sedan under revolutionens förlopp 

spelade en förstarangsroll vid den revolutionära mobiliseringen 

av massorna. Det var ett nytt, mycket viktigt vapen i proletaria-

tets händer, som hittills varit okänt i de marxistiska partiernas 

praktik och som sedan förvärvade hemortsrätt. 

Lenin ansåg, att tsarregeringen —som resultat av ett seger-

rikt folkuppror —måste ersättas med en provisorisk revolutionär 

regering. Den provisoriska revolutionära regeringens uppgift 

skulle bestå i att rotfästa revolutionens vinningar, undertrycka 

kontrarevolutionens motstånd och förverkliga Rysslands Social-

demokratiska Arbetarpartis minimiprogram. Utan att förverkliga 

dessa uppgifter är en avgörande seger över tsarismen omöjlig, 

ansåg Lenin. Men för att förverkliga dessa uppgifter och ernå 
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en avgörande seger över tsarismen får den provisoriska revo-

lutionära regeringen inte vara en vanlig regering, utan en 

regering av de segrande klassernas —arbetarnas och bönder-

nas —diktatur, den måste vara proletariatets och böndernas 

revolutionära diktatur. Med åberopande av l~iarx' kända 

sats : "Varje provisorisk statsordning efter en revolution krä-

ver diktatur och därtill en energisk diktatur", drog Lenin den 

slutsatsen, att den provisoriska revolutionära regeringen, om den 

vill trygga en avgörande seger över tsarismen, inte kan vara nå-

gonting annat än proletariatets och böndernas diktatur. 

"Revolutionens avgörande seger över tsarismen — skrev 

Lenin — är proletariatets och böndernas revolutionärt-denao-

krutiska diktatur .. . Och en sådan seger blir just en diktatur, 

d. v. s. den kommer oundvikligen att stödja sig på militär-

makt, på massans beväpning, på upproret och inte på en eller• 

annan på 'legal', 'fredlig väg' skapad institution. Den kan en-

dast vara en diktatur, emedan förverkligandet av de omda-

ningar, som är omedelbart och ovillkorligen nödvändiga för 

proletariatet och bönderna, kommer att framkalla ett förtviv-

lat motstånd från godsägarna, från storborgarna och från 

tsarismen. Utan diktatur är det omöjligt att krossa detta mot-

stånd och slå tillbaka de kontrarevolutionära anslagen. Men 

det blir naturligtvis inte en socialistisk, utan en demokratisk 

diktatur. Den kommer inte att kunna rubba kapitalismens 

grundvalar (utan en hel rad mellanstadier i den revolutionära 

utvecklingen). Den kommer i bästa fall att kunna. utföra en 

grundlig nyuppdelning av jordegendomen till böndernas för-

mån, att genomföra en konsekvent och fullständig demokratism 

ända till republikens upprättande, grundligt röja bort alla asia-

tiska träldomsdrag inte bara från livet på landsbygden, utan 

också från livet i fabriken, lägga grunden till en genomgri-

pande förbättring av arbetarnas ställning och till höjandet av 

deras levnadsstandard samt —sist men inte minst viktigt —

föra den revolutionära branden över till Europa. En sådan 

seger kommer ännu på intet sätt att göra vår borgerliga re-
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volution till en socialistisk; den demokratiska omvälvningen 

kommer inte omedelbart att gå utöver ramen för de borgerliga 

samhällsekonomiska förhållandena; men icke förty kommer en 

sådan seger att få en gigantisk betydelse för den framtida ut-

vecklingen både i Ryssland och i hela världen. Ingenting kom-

mer att höja världsproletariatets revolutionära energi till en 

sådan nivå, ingenting så kraftigt förkorta vägen till dess 

fullständiga seger, som denna avgörande seger för den revo-

lution, som börjat i Ryssland." (Leni~i, Saml. skr. i urval, b. 

V, s. 90-91, Sthlm, Arbetarkultur, 1934. ) 

Ifråga om socialdemokratins förhållande till den provisoriska 

revolutionära regeringen och det tillåtliga i socialdemokratins 

deltagande i densamma förfäktade Lenin helt motsvarande reso-

lution av tredje partikongressen, där det heter: 

"Beroende på styrkeförhållandena och andra faktorer, som 

inte på förhand låter sig exakt bestämmas, är det tillåtet för 

l~efullmäktigade för vårt parti att deltaga i den provisoriska 

revolutionära regeringen i syfte att skoningslöst bekämpa alla 

kontrarevolutionära försök och att försvara arbetarklassens 

självständiga intressen; den oavvisliga betingelsen för ett så-

dant deltagande är en sträng kontroll från partiets sida över 

dess befullmäktigade och ett orubbligt upprätthållande av oav-

hängighet för socialdemokratin, som strävar till en fullständig 

socialistisk omvälvning och såtillvida är oförsonligt fientlig mot 

alla borgerliga partier; oberoende av om socialdemokratins del-

tagande iden provisoriska revolutionära regeringen blir möjligt 

eller inte, måste man bland proletariatets bredaste skikt propa-

gera iden om att ständig påtryckning på den provisoriska rege-

ringen från det beväpnade och av socialdemokratin ledda pro-

letariatets sida är nödvändig för att skydda, befästa och ut-

vidga revolutionens erövringar." (Sammastädes, s. 51. ) 

Mensjevikernas invändningar, att den provisoriska regeringen 

dock blir en borgerlig regering, att man ej får tillåta socialdemo-

krater att deltaga i en sådan regering, därest man ej vill begå 
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samma fel, som den franska socialisten Nlillerand gjorde sig skyl-

dig till, då han deltog i en fransk borgerlig regering, tillbakavisa-

de Lenin med att pävisa, att mensjevikerna här blandar ihop två 

olilcu saker och ger prov på sin oförmåga att ställa frågan marxis-

tiskt : i Frankrike var det fråga om socialisternas deltagande i en 

reulctionär borgerlig regering under en period, då ingen revolutio-

när situation förefanns i landet, och detta förpliktade socialisterna 

att ej gå med i en sådan regering : i Ryssland är det emellertid 

fråga om socialisternas deltagande i en revolutionär borgerlig re-

gering, som kämpar för revolutionens seger under en period, då 

revolutionen f la7rt.~~zur som Iz-ögst — en omständighet som gör det 

tillutli~t, ja, under gynnsamma förhållanden till en plilct för soci-

aldemokraterna att deltaga i en sådan regering för att slå kontra-

revolutionen inte bara "nedifrån", utifrån, utan också "uppifrån", 

inifrån regeringen. 

3. Isin kamp för den borgerliga revolutionens seger och den 

demokratiska republikens erövrande hade Lenin ej alls för avsikt 

att stanna pä den demokratiska etappen och inskränka den revo-

lutionära rörelsens slagkraft till att uppfylla borgerligt-demokra-

tiska uppgifter. Tvärtom : Lenin ansåg, att så snart de demokra-

tiska uppgifterna uppfyllts, måste proletariatets och de övriga 

utsugna massornas kamp för den socialistiska revolutionen bör-

ja. Lenin visste detta och menade, att det var socialdemokratins 

plikt att vidtaga alla åtgärder för att den borgerligt-demokratiska 

revolutionen skulle växa över i den socialistiska revolutionen. 

Proletariatets och böndernas diktatur var enligt Lenin ej nödvän-

dig för att avsltcta revolutionen efter och med revolutionens full-

bordade seger över tsarismen, utan för att så länge som möjligt 

dra ut på det revolutionära tillståndet, för att från grunden till-

intetgöra kontrarevolutionens rester, föra revolutionens flamma 

över till Europa och —sedan proletariatet under denna tid er-

hållit möjlighet att politiskt skola sig och organisera sig i en väl-

dig arme —börja den direkta övergången till den socialistiska 

revolutionen. 

I fråga om den borgerliga revolutionens slagkraft och vilken 
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karaktär det marxistiska partiet måste ge denna slagkraft skrev 

Lenin 

"Proletariatet måste slutföra den demokratiska omvälvningen 

genom att det drager till sig bondemassan för att med våld slå 

ned självhärskardömets motstånd och paralysera bourgeoisins 

oståndaktighet. Proletariatet måste fullborda den socialistiska 

omvälvningen genom att det drager till sig massan av befolk-

ningens halvproletära element för att med våld krossa bour-

geoisins motstånd och paralysera böndernas och småbourgeoi-

sins vacklan. Det är proletariatets uppgifter, vilka nyiskraiter-

na (d. v. s. mensjevikerna —Red.) framställer sä trångsynt i 

alla sina resonemang och resolutioner om revolutionens räck-

vidd." (Lewin, Saml. skr. i urval, b. V, s. 121, Sthlm, Arbetar-

kultur, 1934. ) 

Iller också 

"I spetsen för hela folket och särskilt för bönderna —för 

fullständig frihet, för en konsekvent demokratisk omvälvning, 

för republik ! I spetsen för alla arbetande och exploaterade —

för socialismen ? Det måste i verkligheten vara det revolutionä-

ra proletariatets politik, det måste vara dess klassparoll, vilken 

måste genomsyra och bestämma lösandet av varje taktisk fråga 

och varje praktiskt steg av arbetarpartiet under revolutionen." 

(Sammastädes, s. 136. ) 

För att inte lämna rum för några oklarheter förklarade Lenin, 

två månader efter det hans bok "Två taktiska linjer" utkommit, 

i artikeln "Socialdemokratins förhållande till bonderörelsen" 

"Från den demokratiska revolutionen skall vi omedelbart och 

just i den mån våra krafter, det klassmedvetna och organise-

rade proletariatets krafter medger, börja övergå till den socia-

listiska revolutionen. Vi är för en oavbruten revolution. Vi 

kommer inte att stanna på halva vägen." (Sammastädes, s. 

161. ) 

Detta var den nya inställningen ifråga om det inbördes förhål-

landet mellan den borgerliga och den socialistiska revolutionen, 

den nya teorin om omgrupperingen av krafterna kring proletaria-
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tet vid slutet av den borgerliga revolutionen för direkt övergång 

till den socialistiska revolutionen — teorin om den borgerligt-

demokratiska revolutionens överväxande i den socialistiska revo-

lutionen. 

Vid utarbetandet av denna nya inställning stödde sig Lenin för 

det första på IVlarx' kända tes om den oavbrutna revolutionen, 

som han uttalade i "Centralledningens cirkulär till Kommunister-

nas Förbund"islutet av 1840-talet och för det andra på Marx' 

bekanta tanke om nödvändigheten att förena den revolutionära 

bonderörelsen med den proletära revolutionen, vilken Marx uttala-

de iett brev till Engels 1856, där han sade : "The whole thing in 

Germany (hela saken i Tyskland) kommer att bero av möjlighe-

ten to back the Profetarian revolution by sonve second edition of 

the Peasant's war" (att understödja den proletära revolutionen 

med något slags andra upplaga av bondekriget). Men dessa Marx' 

geniala tankar blev sedan inte vidare utvecklade i Marx' och 

Engels' arbeten, och II Internationalens teoretiker gjorde allt för 

'att gravlägga dem och överlämna dem åt glömskan. Uppgiften 

att dra fram Marx' glömda satser i dagsljuset och fullständigt 

återställa dem föll på Lenins lott. Men då Lenin återställde dessa 

Marx' satser, inskränkte han sig inte —och kunde ej göra det —

till att blott upprepa dem, utan han utvecklade dem vidare och 

inarbetade dem i den socialistiska revolutionens helgjutna teori, 

i det han införde ett nytt moment som ett obligatoriskt moment i 

den socialistiska revolutionen — förbundet mellan proletariatet 

och de halvproletära elementen i stad och pä land som f örzitsätt-

~ainy för den proletära revolutionens seger. 

Denna inställning slog den västeuropeiska socialdemokratins 

taktiska positioner i spillror, vilken utgick ifrån att bondemassor-

na, däribland också de fattiga bondemassorna, efter den borgerli-

ga revolutionen ovillkorligen måste lämna densamma och att till 

följd därav en långvarig avbrottsperiod måste inträda efter den 

borgerliga revolutionen en lång "stiltje"-period på 50-100 år, 

om ej mer, under vilken proletariatet "fredligt" kommer att utsu-
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gas och bourgeoisin "lagligt" berika sig, till dess tiden för en iiy, 

socialistisk revolution inbryter. 

Det var en ny teori för den socialistiska revolutionen, som inte 

skulle genomföras av det isolerade proletariatet mot laela bour-

geoisin, utan av proletariatet som ledare med bu~ldsförvanter 

bestående av befolkningens halvproletära element, av "de arbe-

tande och utsugna massornas" miljoner. 

Enligt denna teori måste proletariatets hegemoni i den borger-

liga revolutionen under proletariatets och böndernas förbund växa 

över till proletariatets hegemoni i den socialistiska revolutionen 

under proletariatets och de övriga arbetande och utsugna massor-

nas f örbic~ad, varvid proletariatets och böndernas demokratiska 

diktatur måste bereda marken för proletariatets socialistiska dik-

tatur. 

Denna teori kullkastade de västeuropeiska socialdemokraternas 

gängse ide, vilka bestred att de halvproletära massorna i stad och 

på ]and har några revolutionära möjligheter och utgick ifrån att 

"förutom bourgeoisin och proletariatet ser vi inga andra samhälls-

krafter, på vilka hos oss oppositionella eller revolutionära kombi-

nationer skulle kunna stödja sig." (Plechanovs ord, typiska för de 

västeuropeiska socialdemokraterna. ) 

De västeuropeiska socialdemokraterna ansåg att proletariatet 

kommer att stä e~asum t i den socialistiska revolutionen, mot hela 

bourgeoisin, utan bundsförvanter, mot alla ickeproletära klasser 

och skikt. De ville inte räkna med det faktum, att kapitalet ej en-

dast utsuger proletärerna, utan också de halvproletära skiktens 

miljoner i stad och på land, vilka förtryckes av kapitalismen och 

kan vara proletariatets bundsförvanter i kampen för samhällets 

befrielse från kapitalismens ok. Därför menade de västeuropeiska 

socialdemokraterna, att betingelserna för den socialistiska revolu-

tionen iEuropa ännu inte mognat, att dessa betingelser kan anses 

ha mognat först då proletariatet till följd av den fortsatta ekono-

miska samhällsutvecklingen kommer att bli nationens flertal, bli 

majoritet i samhället. 

Denna de västeuropeiska socialdemokraternas ruttna och anti-
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proletära inställning kullkastades fullständigt genom den leninska 

teorin om den socialistiska revolutionen. 

I Lenins teori fanns ännu inte den direkta slutsatsen att socia-

lismens seger i ett enskilt land är möjlig. Men den innehöll alla el-

ler nästan alla huvudsakliga element för att förr eller senare dra 

denna slutsats. 

Som bekant kom Lenin till denna slutsats 1915, d. v. s. 10 år 

senare. 

Det är de taktiska grundsatser, vilka Lenin utvecklade i sin 

historiska bok "Socialdemokratins två taktiska linjer i den de-

mokratiska revolutionen". 

Den historiska betydelsen av detta Lenins verk består främst 

däri, att det ideologiskt krossade mensjevikernas småborgerliga 

taktiska inställning, gav Rysslands arbetarklass vapen i hand för 

fortsatt utvecklande av den borgerligt-demokratiska revolutionen, 

för en ny anstorm mot tsarismen, samt skänkte de ryska social-

demokraterna ett klart perspektiv angående nödvändigheten av 

den borgerliga revolutionens överväxande i den socialistiska revo-

lutionen. 

Men härmed är ej betydelsen av Lenins arbete uttömmande 

behandlad. Dess oskattbara betydelse består i att den berikade 

marxismen med en ny revolutionsteori och lade grunden för det 

bolsjevikaska partiets revolutionära taktik, med vars hjälp proleta-

riatet ivårt land 1917 besegrade kapitalismen. 

4. REVOLUTIONENS FORTSATTA UPPSVIIVTG. DEN 

ALLRYSKA POLITISKA STREJKEN I OKTOBER 1905. 

TSARISMENS ÅTERTÅG. TSARENS MANIFEST. UPP-

KOMSTEN AV ARBETARDEPUTERADES SOVJETER. 

Hösten 1905 omfattade den revolutionära rörelsen hela landet. 

Den ökade med oerhörd styrka. 

Den 19 september utbröt tryckeriarbetarstrejk iMoskva. Den 

grep omkring sig till Petersburg och en rad andra städer. I själ-
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va Moskva fick tryckeriarbetarstrejken stöd av arbetarna på andra 

föt•etag och förvandlades till en allmän politisk strejk. 

I början av oktober utbröt strejk på järnvägslinjen Moskva—

Kasan. Två dagar senare omfattade strejken Hela järnvägsnätet 

kring Moskva. Inom kort omfattade strejken alla landets järnvä-

gar. Posten och telegrafen inställde arbetet. I olika städer i Ryss-

land samlades arbetarna till mångtusenhövdade möten och fattade 

beslut om att nedlägga arbetet. Strejken spred sig från fabrik till 

fabrik, från verkstad till verkstad, från stad till stad, från trakt 

till trakt. Till de strejkande arbetarna anslöt sig lägre tjänste-

mä~i, studerande och intellektuella: advokater, ingenjörer och 

läkare. 

Den politiska strejken i oktober blev en allrysk strejk, som 

omfattade nästan hela landet, till och med de mest avlägsna om-

rådena, den omfattade nästan alla arbetare, till och med de mest 

efterblivna skikten. I den politiska generalstrejken deltog om-

kring en miljon enbart industriarbetare, oberäknat järnvägsmän-

nen, post- och telegraftjänstemännen och andra, bland vilka också 

ett stort antal strejkade. Hela landets liv lamslogs. Regeringens 

kraft paralyserades. 

Arbetarklassen gick i spetsen för folkmassornas kamp mot 

självhärskardömet. 

Bolsjevikernas paroll om politisk masstrejk bar frukt. 

Generalstrejken ioktober, som uppvisade den proletära rörelsens 

styrka och makt, tvang den dödsförskräckta tsaren att utfärda 

manifestet av den 17 oktober. I manifestet av den 17 oktober 1905 

lovades folket de "orubbliga grundvalarna för medborgerliga fri-

heter : verklig personlig oantastbarhet, samvets-, yttrande-, för-

samlings- och föreningsfrihet". Det utlovades att en lagstiftande 

durra skulle inkallas och att alla befolkningsklasser skulle få del-

taga ivalen. 

Sålunda sopades den rådgivande bulyginska duman bort genom 

revolutionens kraft. Bolsjevikernas bojkottaktik mot den buly-

ginska duman visade sig vara riktig. 
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Men manifestet av den 17 oktober var likväl trots allt ett bedrä-

geri mot folkmassorna, ett knep av tsaren, ett slags andrum som 

tsaren behövde för att insöva de lättrogna, vinna tid och samla 

krafter samt sedan gå löst på revolutionen. Tsarregeringen lova-

de frihet i ord, men gav i verkligheten ingenting väsentligt. Arbe-

tarna och bönderna fick tills vidare ingenting annat än löften av 

regeringen. I stället för den väntade stora politiska amnestin pro-

klamerades den 21 oktober amnesti för en obetydlig del av de poli-

tiska fångarna. Samtidigt organiserade regeringen i syfte att 

splittra folkets krafter en rad blodiga judepogromer, för vilka tu-

sen och åter tusen människor föll offer, och för att göra upp räk-

ningen med revolutionen bildades polisens gangsterorganisationer 

"Ryska folkets förbund" och "ärkeängeln Mikaels förbund". Des-

sa organisationer, ivilka reaktionära godsägare, köpmän och präs-

ter samt halvkriminella element från trasproletariatet spelade en 

framstående roll, döptes av folket till "svarta hundradet". Svart-

hundramännen piskade och mördade öppet under polisens med-

verkan ledande arbetare, revolutionärer ui• de intellektuellas krets 

och studenter samt anlade mordbrand och sköt på medborgarmö-

ten. Så såg tills vidare resultaten av tsarmanifestet ut. 

Om tsarens manifest cirkulerade på den tiden bland folket en 

visa, där det hette 

Tsaren i sin ängslan 

gav ut ett manifest 

de döda gav han frihet 

de levande —arrest. 

Bolsjevikerna klargjorde för massorna, att manifestet av den 

17 oktober var en fälla. Regeringens uppträdande efter manifes-

tet brännmärkte de som provokation. Bolsjevikerna kallade arbe-

tarna till vapen, till att förbereda ett väpnat uppror. 

Arbetarna grep sig ännu mera energiskt an med att bilda kamp-

grupper. De fick klart för sig att den första segern den 17 okto-

ber, som de tillkämpat sig genom den politiska generalstrejken, 
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krävde ytterligare ansträngningar av dem, krävde fortsatt kamp 

föz• att stöz•ta tsarismen. 

Manifestet av den 17 oktober värdesatte Lenin som ett moment 

av en viss övergäende jämvikt mellan krafterna, då proletariatet 

och bönderna avpressade tsaren manifestet men ärtnu ej ltade 

kruf t att störta tsarismen, ntedun tsurismen i7tte längre lcunde 

styra endast med de gamla medlen och var tvungen att i ord z~t-

lo~uu "medborgerliga friheter" och en "lagstiftande" durra. 

Under den politiska oktoberstrejkens stormiga dagar, medan 

kampen mot tsarismen z•asade, smidde arbetarmassornas revolu-

tionära skaparkraft ett nytt mäktigt vapen : arbetardeputerades 

Sovjeter. 

Arbetardeputerades Sovjeter, som utgjorde möten av delegez•a-

de frän alla fabriker och verkstäder, var en politisk massorganisa-

tiozz av arbetarklassen utan motstycke i historien. De Sovjeter, som 

för föz•sta gången uppstod 1905, utgjorde förebilden till den sov-

jetmakt, som bildades av prolet~ riatet 1917 under ledning av det 

bolsjevikiska partiet. Sovjeterna var en ny, z•evolutionär form av 

folkets skaparkraft. De bildades uteslutande av de revolutionära 

befolkningsskikten och bröt ned alla tsarismens lagar och normer. 

De var ett uttryck för folkets självvez•ksamhet, när det reste sig 

.till kamp mot tsarismen. 

Bolsjevikerna betraktade Sovjeterna som den revolutionära mak-

tens embryo. De ansåg att Sovjeternas styrka och betydelse helt 

var beroende av upprorets kraft och framgång. 

Mensjevikerna betraktade ej sovjeterna som den revolutionära 

maktens embryoorgan eller som organ för upproret. De ansåg dem 

vara organ för den lokala självförvaltningen, ungefär som demo-

kratiserade självförvaltningsorgan istäderna. 

Den 13 (26 enligt nya stilen) oktober 1905 företogs i alla fabri-

ken• och verkstäder i Petersburg val till arbetardeputerades Sov-

jet. Pit natten ägde Sovjetens första sammanträde rum. Kort efter 

valen i Petersburg organiserades arbetardeputerades Sovjet i 

Moskva. 
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Såsom Sovjet i Rysslands största industri- och revolutionscen-

trum, tsarimperiets huvudstad, borde Petersburgs arbetardepute-

rades Sovjet ha spelat den avgörande rollen i revolutionen 1905. 

Men till följd av att Sovjeten hade en dålig, mensjevikisk ledning 

uppfyllde den likväl ej sina uppgifter. Som bekant var Lenin dä 

ännu inte i Petersburg, han befann sig fortfarande i utlandet. Men-

sjevikerna begagnade sig av Lenins frånvaro, trängde in i Peters-

burgssovjeten och bemäktigade sig dess ledning. Det är inte att 

undra på att mensjevikerna Chrustaljev, Trotskij, Parvus o. a. 

under sådana omständigheter lyckades vända Petersburgs Sovjet 

mot upprorets politik. I stället för att dra soldaterna närmare Sov-

jeten och förena dem till gemensam kamp, krävde de att solda-

terna skulle avlägsnas från Petersburg. I stället för att beväpna 

arbetarna och förbereda dem till upproret, gjorde Sovjeten på stäl-

let marsch och förhöll sig avvisande till upprorets förberedande. 

En helt annan roll spelade Moskvas arbetardeputerades Sovjet 

i revolutionen. Moskvasovjeten fullföljde ända från första dagen 

av sin tillvaro en konsekvent revolutionär politik. I Moskvasovje-

ten var det bolsjevikerna som hade ledningen. Tack vare bol-

sjevikerna uppstod i Moskva soldatdeputerades Sovjet vid sidan 

av arbetardeputerades Sovjet. Moskvasovjeten blev ett organ för 

det väpnade upproret. 

Under loppet av oktober—december 1905 bildades arbetardepu-

terades Sovjeter i en rad stora städer och i nästan alla arbetar-

centra. Det gjordes försök att bilda soldat- och matrosdeputerades 

Sovjeter och sammansluta dem med arbetardeputerades Sovjeter. 

Här och där bildades arbetar- och bondedeputerades Sovjeter. 

Sovjeterna hade ett kolossalt inflytande. Trots att de ofta upp-

stod spontant, samt var outformade och löst sammanfogade, ver-

kade de som maktorgan. Sovjeterna genomförde med egen makt 

tryckfriheten, de införde 8-timmars arbetsdag, vände sig till fol-

ket med en uppmaning att ej betala skatterna till den tsaristiska 

regeringen. I vissa fall konfiskerade de tsarregeringens penning-

medel och använde dem för revolutionens behov. 
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5. DET VÄPNADE DECEMBERUPPRORET. UPPRO-

RETS NEDERLAG. REVOLUTIONENS ÅTERTÅG. 

DEN FÖRSTA RIKSDUMAN. PARTIETS FJÄRDE 

(FtSRENINGS-)KONGRESS. 

Under oktober och november 1905 fortsatte massornas revolu-

tionära kamp att växa med väldig kraft. Arbetarstrejkerna på-

gick fortfarande. 

Hösten 1905 antog böndernas kamp mot godsägarna stort om-

fång. Bonderörelsen omfattade över en tredjedel av landets alla 

härad. I Saratovs, Tambovs, Tjernigovs, Tiflis', Kutais' och några 

andra guvernement uppstod verkliga bondeuppror. Men bonde-

massornas anstorm var ändå inte tillräcklig. Det fattades bonde-

rörelsen organisation och ledning. 

Också bland soldaterna ökade oroligheterna i en rad städer 

Tiflis, Vladivostok, Tasjkent, Samarkand, Kursk, Suchum, Wars-

zawa, Kiev, Riga. I Kronstadt utbröt uppror och likaså bland 

Svat•tahavsflottans matroser i Sevastopol (i november 1905). Men 

då dessa uppror var spridda, slogs de ned av tsarismen. 

Anledningen till upproren i de enskilda delarna av armen och 

flottan var ofta officerarnas ytterst brutala uppträdande, den då-

liga ritspisningen ("ärtrevolter") o. s. v. Massan av de revolteran-

de matroserna och soldaterna var ännu ej klart medvetna om nöd-

vändigheten att störta tsarregeringen, att energiskt fortsätta den 

väpnade kampen. De revolterande matroserna och soldaterna var 

ännu alltför fredligt och godmodigt sinnade, ofta begick de felet 

att frigiva de officerare, som inspärrats vid upprorets början, och 

lät sig lugnas av befälets löften och övertalningar. 

Revolutionen hade kommit ända fram till det väpnade uppro-

ret. Bolsjevikerna kallade massorna till väpnat uppror mot tsaren 

och godsägarna och förklarade dem, att det var oundvikligt. Utan 

rast eller ro förberedde bolsjevikerna det väpnade upproret. Revo-

lutionärt arbete bedrevs bland soldaterna och matroserna, militä-

ra partiorganisationer bildades inom armen. I flera städer bilda-

des arbetarkampgrupper, vars medlemmar lärde sig bruka vap-

nen. Det organiserades inköp av vapen i utlandet, vilka hemligt 
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sändes till Ryssland. Ledande partiarbetare deltog i organiseran-

det av vapentransporterna. 

I november 1905 återkom Lenin till Ryssland. Han höll sig dold 

undan de tsaristiska gendarmerna och spionerna samt deltog un-

der dessa dagar direkt i förberedelsen till det väpnade upproret. 

Hans artiklar i den bolsjevikiska tidningen "Novaja Sjisn" (Nytt 

Liv) tjänade som anvisningar för partiets dagliga arbete. 

Vid denna tid utförde kamrat Stalin ett väldigt revolutionärt 

arbete i Transkaukasien. Kamrat Stalin avslöjade och slog ned 

på mensjevikerna som motståndare till revolutionen och det väp-

nade upproret. Med fast vilja förberedde han arbetarna till avgö-

rande kamp mot självhärskardömet. Pä ett möte i Tiflis samma 

dag tsarmanifestet utfärdades uttalade kamrat Stalin till arbe-

tarna: 

"Vad behöver vi för att verkligen segra? För det behöver vi 

tre ting: för det första —beväpning, för det andra — beväp-

ning, för det tredje beväpning och åter beväpning." 

I december 1905 samlades bolsjevikernas konferens i Tammer-

fors iFinland. Elven om bolsjevikerna och mensjevikerna formellt 

tillhörde ett och samma socialdemokratiska parti, utgjorde de 

faktiskt två olika partier med sina särskilda centra. På denna 

konferens träffades Lenin och Stalin för första gängen personli-

gen. Hittills hade de upprätthällit förbindelsen med varandra ge-

r~om brev eller kamraters förmedling. 

Av Tammerforskonferensens beslut är det särskilt två, som bör 

uppmärksammas : det ena om återupprättandet av enheten i par-

tiet, som faktiskt sprängts i två partier, och det andra om boj-

kott mot första duman, den sä kallade Wittes durra. 

Dä vid denna tid det väpnade upproret redan brutit uti Mosk-

va, avslutade konferensen pä Lenins inrådan skyndsamt sitt arbe-

te, varpå delegaterna avreste till sina hemorter för att personli-

gen ta del i upproret. 

Men tsarregeringen var inte heller overksam. Den rustade sig 

också till beslutsam kamp. Sedan den slutit fred med Japan och på 

så sätt lättat sitt svåra läge, gick tsarregeringen till offensiv mot 
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arbetarna och bönderna. Tsarregeringen förklarade flera guverne-

ment, där bondeupproren gripit omkring sig, i krigstillstånd, ut-

färdade bloddrypande order: "inga fångar får tas", "spara ej på 

patronerna", den förordnade att den revolutionära rörelsens ledare 

skulle arresteras och att arbetardeputerades Sovjeter skulle rivas 

upp. 

Moskvabolsjevikerna och den av dem ledda Moskvas arbetarde-

puterades Sovjet, som stod i förbindelse med de breda arbetar-

massorna, beslöt i samband härmed att omedelbart förbereda det 

väpnade upproret. Den 5 (18) december fattade partiets Nioskva-

kommitte beslut att föreslå Sovjeten att förklara politisk general-

strejk, för att under kampens gång leda den över i uppror. Detta 

beslut vann understöd på arbetarnas massmöten. l~ioskva-

sovjeten rättade sig efter arbetarklassens vilja och beslöt enhäl-

ligt att börja den politiska generalstrejken. 

Då Moskvas proletariat började upproret, hade det en egen mi-

litärorganisation på omkring 1.000 kampgruppsmedlemmar, av 

vilka över hälften var bolsjeviker. Det fanns också kampgrupper 

på ett antal fabriker i Moskva. Tillsammans hade de upproriska 

c:a 2.000 kampgruppsmedlemmar. Arbetarna räknade med att neu-

tralisera garnisonen, rycka loss en del av den och få denna del 

över på sin sida. 

Den 7 (20) december utbröt den politiska strejken i Moskva. 

Det lyckades likväl inte att få strejken spridd över hela landet — 

den fick inte tillräckligt understöd i Petersburg, och detta försva-

gade från första början upprorets chanser till framgång. Nikolaj-

järnvägen —numera Oktoberjärnvägen —blev kvar i tsarrege-

ringens händer. Trafiken på denna inställdes inte, och regeringen 

kunde föra över gardesregementen från Petersburg till Moskva 

för att kuva upproret. 

I själva Moskva vacklade garnisonen. Delvis i förväntan på un-

derstöd av garnisonen började arbetarna upproret. Men revolu-

tionärerna lät tiden gå sig ur händerna, och tsarregeringen be-

tvang oroligheterna inom garnisonen. 

Den 9 (22) december byggdes de första barrikaderna i Moskva. 
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Snart var Moskvas gator täckta av barrikader. Tsarregeringen 

beordrade ut artilleri. Den drog samman trupper, mångdubbelt 

överstigande de upproriskas styrkor. Under 9 dagar kämpade någ-

ra tusen beväpnade arbetare hjältemodigt. Först sedan tsaris-

men fört över regementen från Petersburg, Tver och Västra di-

striktet, kunde den kuva upproret. Upprorets ledande organ hade 

till en del blivit arresterade omedelbart före kampens början, del-

vis var de isolerade. Bolsjevikernas Moskvakommitte hade häk-

tats. Den väpnade aktionen förvandlades till uppror i enskilda 

stadsdelar utan förbindelse med varandra. Berövade sitt ledande 

centrum och utan att ha en allmän kampplan för hela staden, in-

skränkte sig stadsdelarna i huvudsak till försvar. Detta var hu-

vudkällan till Moskvaupprorets svaghet och en av orsakerna till 

dess nederlag, som Lenin senare påvisade. 

Särskilt hårdnackat och förbittrat var upproret i stadsdelen 

Krasnaja Presnja i Moskva. Krasnaja Presnja var upprorets hu-

vudfäste, dess centrum. Här hade koncentrerats de bästa kamp-

grupperna, vilka leddes av bolsjeviker. Men Krasnaja Presnja ku-

vades med eld och svärd, dränktes i blod, himmelshögt flammade 

skenet av de eldsvådor, som artillerielden tände. Moskvaupproret 

slogs ned. 

Det var inte endast i Moskva upproret bröt ut. Också en rad 

andra städer och kretsar greps av revolutionära uppror. Väpnade 

uppror ägde rum i Krasnojarsk, i Motovilicha (Perm), Novoros-

sijsk, Sormovo, Sevastopol och Kronstadt.;

Även de förtryckta folken i Ryssland reste sig till väpnad kamp. 

Nästan hela Grusfen befann sig i uppror. Ett betydande uppror 

utbröt i Donbass i Ukraina : i Gorlovka, Alexandrovsk och Lu-

gansk (nu Vorosjilovgrad). ILettland hade kampen en hårdnac-

kad karaktär. I Finland bildade arbetarna sitt Röda garde och 

reste sig till uppror. 

Men liksom upproret i Moskva, kuvades också alla dessa uppror 

med omänsklig grymhet av tsarismen. 

Mensjevikerna och bolsjevikerna värdesatte det väpnade decem-

berupproret olika. 
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Efter det väpnade upproret riktade mensjeviken Plechanov mot 

partiet tillvitelsen : "Man skulle inte ha gripit till vapen". Men-

sjevikerna försökte påvisa, att uppror är en onödig och skadlig 

sak, att man kan komma tillrätta med revolutionen utan uppror, 

att man ej kan uppnå framgång medelst väpnat uppror, utan med 

fredliga kampmedel. 

Bolsjevikerna brännmärkte denna värdesättning som förrädisk. 

De ansåg att erfarenheterna från det väpnade upproret i Moskva 

endast bekräftade att en framgångsrik väpnad kamp var möjlig 

för arbetarklassen. På Plechanovs tillvitelse: "Man skulle inte ha 

gripit till vapen", svarade Lenin 

"Tvärtom, man skulle ha gripit till vapen mera beslutsamt, 

energiskt och offensivt, man skulle ha klargjort föi• massorna 

omöjligheten av enbart en fredlig strejk och nödvändigheten 

av en oförskräckt och skoningslös väpnad kamp." (Lenin, Saml. 

verk, b. X, s. 50.) 

Decemberupproret 1905 utgjorde revolutionens höjdpunkt. I de-

cember tillfogade det tsaristiska självhärskardömet upproret ett 

nederlag. Efter decemberupprorets nederlag inträdde en vändning 

till successivt återtåg för revolutionen. Revolutionens uppsving av-

löstes av dess successiva avtagande. 

Tsarregeringen skyndade sig att utnyttja nederlaget till att full-

ständigt slå ned revolutionen. De tsaristiska bödlarna och fång-

knektarna satte i gång med sitt blodiga arbete. Straffexpeditio-

nerna rasade hejdlöst i Polen, Lettland, Estland, Transkaukasien 

och Sibirien. 

Men revolutionen var likväl ännu inte kuvad. Arbetarna och de 

revolutionära bönderna retirerade långsamt under strid. Nya ar-

betarskikt drogs in i kampen. I strejkerna 1906 deltog över en 

miljon arbetare, 1907 — 740.000. Under första hälften av 1906 

omfattade bonderörelsen omkring hälften av alla härad i Tsar-

ryssland, under andra hälften av året ungefär en femtedel av alla 

härad. Oroligheterna i armen och flottan fortsatte. 

I siii kamp mot revolutionen inskränkte sig tsarregeringen inte 

endast till våldsåtgärder. Sedan den vunnit de första framgån-
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garna tack vare väldsätgärderna, beslöt den att tillfoga revolutio-

nen ett nytt slag genom att inkalla en ny, "lagstiftande" durra. 

Den beräknade att härmed kunna lösrycka bönderna frän revo-

lutionen och ge denna nådestöten. I december 1905 utfärdade tsar-

regeringen en lag om inkallande av en ny, "lagstiftande" durra 

till skillnad frän den gamla, "rädgivande" bulyginska duman, som 

sopats bort genom den bolsjevikiska bojkotten. Den tsaristiska 

vallagen var självfallet antidemokratisk. Valen var ej allmänna. 

Mer än hälften av befolkningen var överhuvud taget berövad 

rösträtt, till exempel kvinnorna och över två miljoner arbetare. 

Valen var ej lika. Väljarna uppdelades i fyra kurior, som man dä 

sade : jordägarkurian (godsägarna) , stadskurian (boui•geoisin) , 

bondekurian och arbetarkurian. Valen var indirekta i flera etapper. 

Valen var i verkligheten ej hemliga. Vallagen tryggade en 

kolossal övervikt i duman ät en handfull godsägare och kapitalis-

ter över arbetarnas och böndernas mil joner. 

Genom duman ville tsaren avleda massorna från revolutionen. 

En betydande del av bönderna trodde vid denna tid pä möjlighe-

ten att genom duman erhälla jord. Kadetterna, mensjevikerna 

och socialistrevolutionärerna bedrog arbetarna och bönderna och 

försökte intala dem att det vore möjligt att utan uppror, utan re-

volution uppnä den ordning, som folket behövde. I kampen mot det-

ta folkförräderi förklarade bolsjevikerna och genomförde i enlig-

het med det beslut, som fattats på Tammerforskonferensen, boj-

kottaktiken mot första Riksduman.l 

Under kampen mot tsarismen krävde arbetarna därjämte att 

partiets krafter skulle enas, att proletariatets parti skulle förenas. 

Bolsjevikerna, som var rustade med Tammerforskonferensens 

kända beslut om enhet, stödde detta krav av arbetarna och före-

slog mensjevikerna att inkalla en föreningskongress för partiet. 

Under arbetarmassornas tryck blev mensjevikerna tvungna att 

gä med pä förenandet. 

Lenin var föi• förenande, men ett sådant förenande, att menings-

1 Tsarrysslands lagstiftande institution, som valdes på grundvalen av 
en antidemol~ratisk vallag. —övers. 
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skiljaktigheterna irevolutionens frågor ej skulle suddas ut. Stor 

skada tillfogades partiet av försonarna (Bogdanov, Krasin och 

andz•a), vilka sökte bevisa att inga allvarliga meningsskiljaktighe-

ter fanns mellan bolsjevikerna och mensjevikerna. Lenin bekäm-

pade försonarna och krävde att bolsjevikerna skulle gå till kon-

gressen med en egen plattform, så att det skulle vara klart för ar-

betarna, vilken ställning bolsjevikerna intog och på vilken grund-

val förenandet skedde. Bolsjevikerna utarbetade en sådan platt-

form och sände ut den till diskussion bland partimedlemmarna. 

I april 1906 samlades i Stockholm RSDAP:s fjärde kongress, 

den så kallade föreningskongressen. Ikongressen deltog 111 dele-

gater med beslutande röst, vilka representerade 57 lokala partior-

ganisationer. Dessutom fanns pä kongressen representanter för de 

nationella socialdemokratiska partierna : 3 från Bund, 3 från Po-

lens socialdemokratiska parti och 3 från den lettiska socialdemo-

kratiska organisationen. 

Till följd av att de bolsjevikiska organisationerna rivits upp un-

dez• ocli efter decemberupproret, kunde ej alla sända delegater. 

Dessutom hade mensjevikerna under "frihetens dagar" 1905 upp-

tagit isina led en massa smäborgerliga intellektuella, vilka inte 

hade n~Lgonting gemensamt med den revolutionära marxismen. Det 

iir tillräckligt att nämna att Tiflismensjevikerna (i Tiflis fanns få 

industriarbetare) sände lika många delegater till kongressen som 

den stöz•sta proletära organisationen, nämligen Petersburgsorgani-

sationen. Till följd härav fick mensjevikerna en visserligen obetyd-

lig men dock majoritet pä Stockholmskongressen. 

En sädan sammansättning av kongressen gjorde att kongress-

besluten i en hel rad frågor fick en mensjevikisk karaktär. 

På denna kongress skedde endast ett formellt förenande. I verk-

ligheten vidhöll bolsjevikerna och mensjevikerna sina äsikter och 

bibehöll sina självständiga organisationer. 

De viktigaste frågor, som behandlades på fjärde kongressen var: 

agrarfrågan, värdesättning av läget och pz•oletariatets klassupp-

gifter, förhällandet till Riksduman samt organisationsfrågor. 

Ehuru mensjevikerna hade majoriteten på denna kongress, var 
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de tvungna att antaga den leninska formuleringen av stadgarnas 

första paragraf om medlemsskapet i partiet för att ej stöta arbe-

tarna ifrån sig. 

I agrarfrågan förfäktade Lenin jordens nationalisering. Lenin 

ansåg det möjligt att nationalisera jorden endast vid revolutionens 

seger, endast efter tsarismens störtande. I detta fall skulle jor-

dens nationalisering göra det lättare för proletariatet att i för-

bund med landsbygdens fattiga övergå till den socialistiska revo-

lutionen. Jordens nationalisering krävde att all godsägarnas jord 

fråntogs dem utan ersättning (konfiskerades) till förmån för bön-

derna. Det bolsjevikiska argrarprogrammet manade bönderna 

till revolution mot tsaren och godsägarna. 

Mensjevikerna hade en annan ståndpunkt. De försvarade ett 

program, som gick ut på mzcnicipalisering. Enligt detta program 

skulle böndernas byalag inte få bestämma över, ja, inte ens bruka 

godsägarnas jord, utan municipalnämnderna (d. v. s. de lokala 

självstyrelserna eller semstvona) skulle bestämma över den. Bön-

derna skulle arre7adera denna jord allt efter förmåga. 

Det mensjevikiska municipaliseringsprogrammet var ett kom-

promissprogram och därför skadligt för revolutionen. Det kunde 

ej mobilisera bönderna till revolutionär kamp, det räknade ej med 

fullständigt avskaffande av godsägarnas äganderätt till jorden. 

Mensjevikernas program räknade med en halvmesyr ifråga om re-

volutionens utgång. Mensjevikerna ville ej resa bönderna Till revo-

lution. 

Med röstövervikt antog kongressen det mensjevikiska program-

met. 

Mensjevikerna blottade sitt antiproletära, opportunistiska vä-

sen isynnerhet vid behandlingen av resolutionen om värdesätt-

ningen av läget och om Riksduman. Mensjeviken Martynov upp-

träddet öppet mot proletariatets hegemoni i revolutionen. I sitt 

svar till mensjevikerna ställde kamrat Stalin frågan på sin spets. 

"Antingen proletariatets hegemoni eller den demokratiska 

bourgeoisins hegemoni —just så står frågan i partiet, just häri 

består våra meningsskiljaktigheter." 
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Vad Riksduman beträffar, så höjde mensjevikerna den till sky-

arna isin resolution och framställde den som det bästa medlet 

att lösa revolutionens frågor, att befria folket från tsarismen. 

Bolsjevikerna däremot betraktade duman som ett maktlöst bihang 

åt tsarismen, som ett hölje över tsarismens kräftböld, vilket denna 

skulle kasta av sig, så snart det bara visade sig vara obekvämt. 

Centralkommitten, som valdes på fjärde kongressen, bestod av 

3 bolsjeviker och 6 mensjeviker. I centralorganets redaktion in-

valdes endast mensjeviker. 

Det var klart, att kampen inom partiet skulle komma att fort-

sätta. 

Efter fjärde kongressen flammade kampen mellan bolsjevikerna 

och mensjevikerna upp med ny styrka. I de lokala organisationer-

na, som formellt var förenade, hände det mycket ofta att två re-

ferenter uppträdde med föredrag om kongressen : den ena från 

bolsjevikernas sida, den andra från mensjevikernas. Som resultat 

av diskussionen om de två linjerna ställde sig i de flesta fall ma-

joriteten av organisationens medlemmar på bolsjevikernas sida. 

Livet bevisade allt klarare, att bolsjevikerna hade rätt. Den 

mensjevikiska CK, som valts av fjärde kongressen, avslöjade allt 

tydligare sin opportunism, sin fullständiga oförmåga att leda 

massornas revolutionära kamp. Sommaren och hösten 1906 skärp-

tes ånyo massornas revolutionära kamp. I Kronstadt och i Svea-

borg revolterade matroserna, böndernas kamp mot godsägarna 

flammade upp. Men den mensjevikiska CK gav ut opportunistiska 

paroller, som massorna ej följde. 

6. FÖRSTA RIKSDUMANS FÖRDRIVANDE. ANDRA 

RIKSDUMANS INKALLANDE. PARTIETS FEMTE 

KONGRESS. ANDRA RIKSDUMANS FÖRDRIVANDE. 

ORSAKERNA TILL DEN FÖRSTA RYSKA REVOLU-

TIONENS NEDERLAG. 

Då den första Riksduman inte visade sig vara tillräckligt med-

görlig, fördrevs den av tsarregeringen sommaren 1906. Regerin-

gen skärpte ytterligare våldsåtgärderna mot folket, utsträckte 
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straffexpeditionernas pogromverksamhet över hela landet och 

förkunnade sitt beslut att inom närmaste framtiden inkalla andra 

Riksduman. Det var tydligt att tsarregeringen blev allt fräckare. 

Den fruktade inte längre revolutionen, då den såg att revolutio-

nen befann sig i avtagande. 

Bolsjevikerna stod inför uppgiften att avgöra frågan om delta-

gande iandra Riksduman eller bojkott mot den. Då bolsjevikerna 

talade om bojkott, menade de i allmänhet en aktiv bojkott och inte 

helt enkelt att man passivt skulle avhålla sig från deltagande i 

valen. Bolsjevikerna betraktade den aktiva bojkotten som ett re-

volutionärt medel att varna folket mot tsarens försök att leda 

folket från den revolutionära vägen in på den tsaristiska "för-

fattningens" väg, och som ett medel att omintetgöra ett sådant 

försök och organisera en ny anstorm av folket mot tsarismen. 

Erfarenheten av bojkotten mot den bulyginska duman hade vi-

sat att bojkotten "var den enda riktiga taktiken, som helt be-

styrkts av händelserna". (Lenin, Saml. verk. b. X, s. 27.) Denna 

bojkott var lyckad, då den inte endast varnat folket för faran 

att råka in på tsarförfattningens väg, utan också omintetgjort 

duman innan den hunnit se dagens ljus. Den var lyckad därför att 

den genomfördes under revolutionens vurunde 2cppsviny samt 

stödde sig på detta uppsving, och inte under revolutionens avta-

gande, ty endast under det revolutionära ~cppsvi.nyets förhållan-

den är det möjligt att spränga duman. 

Bojkotten mot witteska duman, det vill säga den första duman, 

genomfördes efter decemberupprorets nederlag, då tsaren stod 

som segrare, det vill säga då man kunde tänka sig att revolutio-

nen skulle börja ebba ut. 

"Men —skrev Lenin —det är självklart, att det då ännu in-

te fanns grund för att anse denna segel• (tsarens —Red.) för 

en avgörande seger. Decemberupproret 1905 fann sin fortsätt-

ning i en hel rad spridda och partiella militära uppror och 

strejker sommaren 1906. Parollen om bojkott mot den witteska 

duman var en kampparoll för att koncentrera och förallmänliga 

dessa, uppror." (Lenin, Saml. verk, b. XII, s. 20.) 
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Bojkotten mot den witteska duman förmådde ej spränga denna, 

ehuru den i betydande grad undergrävde dess auktoritet och för-

svagade tron på duman hos en del av befolkningen ; den kunde 

ej spränga duman, emedan den, som det nu blev klart, genomför-

des i en situation, då revolutionen ebbade ut, befann sig i ned-

gång. Därför var bojkotten mot första duman år 1906 inte lyc-

kad. I samband härmed skrev Lenin i sin berömda broschyr 

" 'Radikalismens' barnsjukdom i kommunismen" 

"Den bolsjevikiska bojkotten mot 'parlamentet' 1905 berikade 

det revolutionära proletariatet med en utomordentligt värdefull 

politisk erfarenhet i det den visade, att det vid en kombination 

av legala och illegala, parlamentariska och ickeparlamentariska 

kampformer ibland är nyttigt och t. o. m. absolut nödvändigt 

att kunna avstå från de parlamentariska .Ett fel, om 'än 

obetydligt, lätt korrigerat, var bolsjevikernas bojkott mot 'du-

man' år 1906 . . På politiken och partierna kan tillämpas —

med motsvarande förändringar —det som hänför sig till en-

skilda personer. Klok är inte den, som ej gör några fel. Sådana 

människor finns inte och kan inte finnas. Klok är den, som inte 

gör alltför väsentliga fel och som förstår att lätt och snabbt 

rötta dem." (Leni~a, Saml. verk, b. XXV, s. 182-183.) 

Vad andra Riksduman beträffar, ansåg Lenin att bolsjevikerna 

med hänsyn till den ändrade situationen och revolutionens ned-

gång "måste underkasta frågan om bojkott mot Riksduman en re-

vision". (Leni~a, Saml. verk, b. X, s. 26.) 

"Historien har visat —skrev Lenin —att dumans samman-

träden erbjuder möjlighet till nyttig agitation inom den och om-

kring den ; —att taktiken att närma sig de revolutionära bön-

derna mot kadetterna kan genomföras inom duman." (Samma-

städes, s. 29. ) 

Av allt detta framgick, att man inte endast måste förstå att 

energiskt gå till angrepp och gå till angrepp i de främsta leden, 

då revolutionen befinner sig i uppsving, utan också att retirera 

på ett riktigt sätt, retirera som de sistå, då uppsvinget redan 

är förbi, varvid man ändrar taktik i överensstämmelse med den 
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ändrade situationen, att man måste förstå att ej retirera huvud-

stupa utan organiserat, lugnt, utan panik, med utnyttjande av 

varje den ringaste möjlighet att föra kadern undan fiendens slag, 

gruppera om sig, samla krafter och förbereda sig till en ny offen-

siv mot fienden. 

Bolsjevikerna beslöt att deltaga i valen till andra duman. 

Men bolsjevikerna gick inte in i duman för att där utföra orga-

niskt "lagstiftande" arbete i block med kadetterna, som mensje-

vikerna gjorde, utan för att utnyttja den som tribun i revolutio-

n©ns intresse. 

Den mensjevikiska CK manade däremot till att sluta valkartell 

med kadetterna och understödja kadetterna i duman, ty den be-

traktade duman som en lagstiftande institution, vilken vore i stånd 

att tygla tsarregeringen. 

De flesta partiorganisationerna tog ställning emot den men-

sjevikiska CK:s politik. 

Bolsjevikerna krävde, att en ny partikongress skulle inkallas. 

I maj 1907 samlades partiets femte kongress i London. Vid 

tiden för denna kongress räknade RSDAP (tillsammans med de 

nationella socialdemokratiska organisationerna) uppemot 150.000 

medlemmar. På kongressen var tillsammans 336 delegater närva-

rande. Bolsjevikerna var 105 till antalet, mensjevikerna 97. De 

övriga delegaterna representerade de nationella socialdemokra-

tiska organisationerna : de polska och lettiska socialdemokraterna 

samt Bund, vilka upptagits i RSDAP på föregående kongress. 

Trotskij försökte på kongressen att lappa ihop en egen centris-

tisk, d. v. s. halvmensjevikisk särgrupp, men det var ingen som 

gick med honom. 

Då polackerna och letterna stod på bolsjevikernas sida hade de 

en stabil majoritet på kongressen. 

En av de viktigaste kampfrågorna på kongressen var frågan 

om förhållandet till de borgerliga partierna. I denna fråga hade 

det stått kamp mellan bolsjevikerna och mensjevikerna redan på 

andra kongressen. Kongressen gav en bolsjevikisk värdering av al-

la de ickeproletäre partierna — svarthundramännen, oktobrister-
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na, kadetterna och socialistrevolutionärerna —samt formulerade 

den bolsjevikiska taktiken gentemot dessa partier. 

Kongressen godkände bolsjevikernas politik och fattade be-

slut att skoningslöst bekämpa såväl de s. k. svarthundrapartier-

na : "Ryska folkets förbund", monarkisterna, den Förenade adelns 

räd, liksom också "Förbundet av den 17 oktober" (oktobristerna), 

handelns och industrins parti samt den "fredliga förnyelsens" 

parti. Alla dessa partier var öppet kontrarevolutionära. 

Vad den liberala bourgeoisin, kadettpartiet, beträffar, sä gav 

kongressen anvisning om att föra en oförsonlig kamp för att av-

slöja den. Kongressen föreslog att man skulle avslöja kadettpar-

tiets hycklande, förljugna "demokratism" och kämpa mot den li-

berala bourgeoisins försök att ställa sig i spetsen för bonderö-

relsen. 

Ifråga om de så kallade folkliga eller arbetspartierna (folk-

socialisterna, arbetsgruppen, socialistrevolutionärerna) rekom-

menderade kongressen att avslöja deras försök att maskera sig 

som socialister. Samtidigt förklarade kongressen det vara tillåtligt 

att träffa enskilda överenskommelser med dessa partier för ett 

gemensamt och samtidigt anfall mot tsarismen och mot kadett-

bourgeoisin, försåvitt dessa partier då vore demokratiska partier 

och gav uttryck åt stads- och landsb3~gdsmäbourgeoisins intressen. 

Redan före kongressen hade mensjevikerna framlagt ett förslag 

om att inkalla en s. k. "arbetarkongress". Mensjevikernas plan 

bestod i att man skulle sammankalla en sådan kongress, vari så-

väl socialdemokrater som socialistrevolutionärer och anarkister 

skulle deltaga. Denna ''arbetar"-kongress skulle bilda något slags 

''partilöst parti" eller något slags "brett", småborgerligt, program-

löst arbetarparti. Lenin avslöjade detta ytterst skadliga försök av 

mensjevikerna att likvidera det socialdemokratiska arbetarpartiet 

och att låta arbetarklassens förtrupp uppgå i den småborgerliga 

massan. Kongressen utdömde skarpt den mensjevikiska parollen 

om en "arbetarkongress". 

En särskild plats i kongressens arbete intog frågan om fack-

föreningarna. Mensjevikerna försvarade fackföreningarnas "neu-
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tralitet", det vill säga de uppträdde mot partiets ledande roll inom 

fackföreningarna. Kongressen förkastade mensjevikernas förslag 

och godkände den bolsjevikaska resolutionen om fackföreningarna. 

I denna resolution påvisades att partiet måste sträva efter att 

uppnå den ideologiska och politiska ledningen av fackförenin-

garna. 

Den femte kongressen innebar en stor seger för bolsjevikerna 

inom arbetarrörelsen. Men bolsjevikerna yvdes inte och vilade 

inte på lagrarna. Det var inte det Lenin lärde dem. Bolsjevikerna 

visste, att det ännu förestod dem kamp mot mensjevikerna. 

I sin artikel "En delegats anteckningar", som publicerades 

1907, gjorde kamrat Stalin följande uppskattning av kongres-

sens resultat 

"En faktisk sammanslutning av de upplysta arbetarna i hela 

Ryssland i ett enhetligt allryskt parti under den revolutionäru 

socialdemokratins baner —det är innebörden av Londonkon-

gressen, det är dess allmänna karaktär." 

I denna artikel anförde kamrat Stalin uppgifter angäende kon-

gressens sammansättning. Det visade sig, att de bolsjevikaska dele-

gaterna huvudsakligen sänts till kongressen frän de stora industri-

områdena (Petersburg, Moskva, Ural, Ivanovo-Vosnesensk och så 

vidare). Mensjevikerna däremot hade kommit till kongressen från 

områden med småindustri, där hantverksarbetare och halvprole-

tärer övervägde, men också från en rad rena bondeområden. 

"Det är tydligt —påvisade kamrat Stalin i sin resume över 

kongressen —att bolsjevikernas taktik är de storindustriella 

proletärernas taktik, en taktik som understödjes av de områden, 

där klassmotsättningarna är särskilt uppenbara och klasskam-

pen särskilt skarp. Bolsjevismen är de äkta proletärernas tak-

tik. Aandra sidan är det ej heller mindre uppenbart, att men-

sjevikernas taktik företrädesvis är hantverksarbetarnas och de 

halvproletära böndernas taktik, en taktik som understödjes av 

de områden, där klassmotsättningarna inte är alldeles tydliga 

och klasskampen beslöjad. Mensjevismen är proletariatets haly-
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borgerliga elements taktik. Det säger siffrorna." (Protokollet 

från RSDAP:s femte kongress, s. XI och XII, 1935.) 

Då tsaren fördrev första duman, trodde han att andra duman 

skulle bli fogligare. Men inte heller den andra duman uppfyllde 

förväntningarna. Tsaren beslöt därför att upplösa också denna 

durra och inkalla en tredje durra med hjälp av en ytterligare för-

sämrad vallag — i förhoppning om att denna skulle bli fogligare. 

Kort efter femte kongressen genomförde tsarregeringen den så 

kallade statskuppen av den 3 juni. Den 3 juni 1907 upplöste tsaren 

den andra Riksduman. Den socialdemokratiska dumafraktionen, 

som räknade 65 deputerade, häktades och förvisades till Sibirien. 

En ny vallag utfärdades. Arbetarnas och böndernas rättigheter 

beskars ytterligare. Tsarregeringen fortsatte offensiven. 

Deal tsaristiska ministern Stolypin satte i gång sitt blodiga bö-

delsarbete bland arbetarna och bönderna. Tusentals revolutionära 

arbetare och bönder blev skjutna eller .hängda av straffexpeditio-

nerna. I de tsaristiska fängelsehålorna torterades och misshandla-

des revolutionärer. Speciellt grymma förföljelser underkastades 

arbetarorganisationerna, främst bolsjevikerna. De tsaristiska 

spårhundarna sökte efter Lenin, som uppehöll sig illegalt i Fin-

land. De ville göra upp räkningen med revolutionens ledare. Under 

oerhörda faror lyckades Lenin i december 1907 att ånyo taga sig 

ut ur landet, åter gå i emigration. 

Den stolypinska reaktionens mörka år bröt in. 

Den första ryska revolutionen slutade sålunda med nederlag. 

Härtill medverkade följande orsaker: 

1. Det fanns ännu inte i revolutionen något fast förbund mellan 

arbetarna och bönderna mot tsarismen. Bönderna reste sig till 

kamp mot godsägarna och var redo till förbund med arbetarna 

mot godsägarna. Men de insåg ännu inte, att det var omöjligt att 

slå ned godsägarna utan att störta tsaren, de förstod inte att tsa-

ren gjorde gemensam sak med godsägarna, en stor del av bönder-

na trodde ännu på tsaren och hyste förhoppningar på den tsaris-

tiska Riksduman. Därför ville många bönder ej gå med på för-
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hund med arbetarna för att störta tsarismen. Bönderna trodde 

mera på socialistrevolutionärernas kompromissparti än på de 

verkliga revolutionärerna, bolsjevikerna. Till följd härav var bön-

dernas kamp mot godsägarna ej tillräckligt organiserad. Lenin 

betonade: 

". .bönderna handlade alltför splittrat, oorganiserat, otill-

räckligt offensivt och häri ligger en av de grundläggande orsa-

kerna till revolutionens nederlag." (Lenin, Saml. verk, b. XIX, 

s. 354. ) 

2. Den omständigheten att en betydande del av bönderna ej 

ville gå samman med arbetarna för att störta tsarismen, kom 

också till uttryck i armens hållning, då denna till störta delen be-

stod av bondesöner i soldatrock. I enskilda truppdelar av tsarar-

men förekom oroligheter och uppror, men majoriteten av solda-

terna bistod ännu tsaren i att slå ned arbetarnas strejker och 

uppror. 

3. Inte heller arbetarna handlade i tillräcklig endräkt. Arbetar-

klassens förtrupper utkämpade 1905 en hjältemodig revolutionär 

kamp. De efterblivna skikten : arbetarna i de minst industrialise-

rade guvernementen, vilka bodde på landsbygden, kom långsam-

mare irörelse. Deras deltagande i den revolutionära kampen ökade 

särskilt 1906, men vid denna tid var arbetarklassens avantgarde 

redan i betydande grad försvagat. 

4. Arbetarklassen var revolutionens ledande kraft, dess huvud-

styrka, men det rådde ej tillräcklig enhet och sammanslutning i 

arbetarklassens partis led. RSDAP —arbetarklassens parti —var 

sprängt i två grupper: bolsjevikerna och mensjevikerna. Bolsje-

vikerna fullföljde en konsekvent revolutionär linje och manade ar-

betarna att störta tsarismen. Mensjevikerna bromsade revolutio-

nen med sin kompromisstaktik, vilseledde en betydande del av ar-

betarna och splittrade az•betarklassen. Därför uppträdde arbetar-

na ej alltid enigt i revolutionen, och då det ej rådde enighet i dess 

egna led kunde arbetarklassen inte bli en verklig ledare för revo-

lutionen. 
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5. Det tsaristiska självhärskardömet fick hjälp av de västeuro-

peiska imperialisterna med att kuva revolutionen 1905. De utländ-

ska kapitalisterna var oroliga för sina i Ryssland placerade kapi-

tal och sina väldiga inkomster. Dessutom fruktade de att i fall 

den ryska revolutionen skulle segra, skulle arbetarna i andra län-

der också resa sig till revolution. Därför hjälpte de västeuropeiska 

imperialisterna tsarbödeln. De franska bankirerna beviljade tsaren 

ett stort lån för att undertrycka revolutionen. Tyska kejsaren 

höll en mångtusenhövdad arme i beredskap till en intervention för 

den ryska tsarens hjälp. 

6. Freden med Japan, som slöts i september 1905, var också en 

betydande hjälp ät tsaren. Nederlaget i kriget och t•evolutionens 

hotande tillväxt tvingade tsaren att brådskande underteckna fre-

den. Nederlaget i kriget hade försvagat tsarismen. Fredsslutet 

stärkte tsarens ställning. 

KORT SAMMANFATTNING 

Den första ryska revolutionen bildar ett helt historiskt skede i 

vårt lands utveckling. Detta historiska skede består av två perio-

der. Den första perioden, då revolutionen befann sig i uppsving och 

gick från den allmänna politiska strejken i oktober till det väpna-

de upproret i december, varvid den drog nytta av tsarens svaghet 

efter nederlaget på Mandsjuriets fält, samt sopade bort den buly-

ginska duman och avpressade tsaren den ena eftergiften efter den 

andra. Den andra perioden, då tsaren hämtat sig efter fredsslutet 

med Japan och utnyttjade den liberala bourgeoisins skräck för 

revolutionen, utnyttjade böndernas vacklan, slängde åt dem en 

allmosa i form av den witteska duman och gick till offensiv mot 

arbetarklassen, mot revolutionen. 

Undez• c : a tre års revolution (1905-1907) genomgick arbetar-

klassen och bönderna en så rik skola av politisk uppfostran, som 

de ej skulle kunnat få under trettio år av vanlig fredlig utveck-
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ling. Några år av revolution klargjorde det, som ej hade kunnat 

klargöras under de föregående årtiondena, då fredliga utvecklings-

förhållanden rådde. 

Revolutionen avslöjade, att tsarismen är folkets dödsfiende, att 

tsarismen liknar den puckelryggige, vilken endast graven kan 

räta ut. 

Revolutionen visade, att den liberala bourgeoisin inte söker för-

bund med folket, utan med tsaren, att den är en kontrarevolutio-

när kraft och att en överenskommelse med den är detsamma som 

en förbrytelse mot folket. 

Revolutionen visade, att endast arbetarklassen kan vara den 

borgerligt-demokratiska revolutionens ledare, att endast den är i 

stånd att tränga ut den liberala kadettbourgeoisin, frigöra bön-

derna från dess inflytande, slå ned godsägarna, slutföra revolu-

tionen och röja väg för socialismen. 

Revolutionen visade slutligen, att de arbetande bönderna, trots 

deras vacklan likväl är den enda betydande kraft, som är i stånd 

att gå i förbund med arbetarklassen. 

Det var två linjer, som kämpade inom RSDAP under revolutio-

nen, bolsjevikernas linje och mensjevikernas linje. Bolsjevikerna 

satte kurs på att utveckla revolutionen, störta tsarismen medelst 

väpnat uppror, de satte kurs på arbetarklassens hegemoni, kadett-

bourgeoisins isolering, förbund med bönderna, på att bilda en pro-

visorisk revolutionär regering av representanter för arbetarna och 

bönderna, att föra revolutionen till ett segerrikt slut. Mensjeviker-

na satte däremot kurs på att stäcka revolutionen. I stället för att 

störta tsarismen medelst ett uppror, föreslog de att reformera 

och "förbättra" den, i stället för proletariatets hegemoni föreslog 

de den liberala bourgeoisins hegemoni, i stället för förbund med 

bönderna —förbund med kadettbourgeoisin, istället för en provi-

sorisk revolutionär regering — Riksduman som centrum för lan-

dets "revolutionära krafter". 

Så gled mensjevikerna ned i kompromissandets träsk, blev de 

som förde in det borgerliga inflytandet i arbetarklassen, blev i 

själva verket bourgeoisins agenter inom arbetarklassen. 
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Bolsjevikerna visade sig vara den enda revolutionärt-marxistis-

ka kraften inom partiet och i landet. 

Det är klart att RSDAP efter sådana allvarliga meningsskiljak-

tigheter iverkligheten var sprängt i två partier, bolsjevikernas 

parti och mensjevikernas parti. Partiets fjärde kongress föränd-

rade ingenting i det faktiska sakläget inom partiet. Den endast 

bevarade och i viss mån stärkte partiets formella enhet. Den fem-

te partikongressen tog ett steg framåt i riktning mot partiets fulc-

tislLu enande, vartill kom att detta enande försiggick under bolsje-

vismens baner. 

X sin resume av den revolutionära rörelsen, utdömde femte par-

tikongressen mensjevikernas linje som en kompromisslinje och 

godkände den bolsjevikiska linjen som revolutionärt-marxistisk. 

Härmed bekräftade den ännu en gång det som redan bekräftats 

genom den första ryska revolutionens hela förlopp. 

Revolutionen visade, att bolsjevikerna förstår att gå till an-

grepp, när situationen kräver det, att de lärt sig gå till angrepp i 

de främsta leden och föra med sig folket till storms. Men revolu-

tionen visade dessutom, att bolsjevikerna också förstår att reti-

rera iordning, när situationen tar en ogynnsam riktning, när re-

volutionen börjar ebba ut, den visade att bolsjevikerna lärt sig att 

retirera riktigt, utan panik och hast, för att bevara kadrerna, dra 

samman krafter och efter att ha omgrupperat sig i anslutning till 

den iiya situationen ånyo gå till offensiv mot fienden. 

Man kan inte besegra fienden, om man ej förstår att gä fåll 

angrepp riktigt. 

Man kan inte undgä att bli slagen vid ett nederlag, om man ej 

förstår att retirera riktigt, retirera utan panik och utan förvir-

ring. 
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FJÄRDE KAPITLET 

Mensjevikerna och bolsjevikerna under den 

stolypinska reaktionens period. Bolsjevi-

kerna formerar sig i ett självständigt 

marxistiskt parti. 
(1908-1912) 

1. STOLYPINREAKTIONEN. UPPLÖSNINGEN BLAND 

DE INTELLEKTUELLAS OPPOSITIONSSKIKT. FtSR-

FALLSTENDENSER. EN DEL AV DE INTELLEKTU-

ELLA I PARTIET ÖVERGÅR TILL MARXISMENS 

FIENDELÄGER. FÖRSÖKEN ATT REVIDERA MARX-

ISMENS TEORI. LENINS AVRÄKNING MED REVI-

SIONISTERNA I SIN BOK "MATERIALISM OCH 

EMPIRIOKRITICISM" SAMT FÖRSVARET AV DET 

MARXISTISKA PARTIETS TEORETISKA 

GRUNDVALAR. 

Andra Riksduman upplöstes av tsarregeringen den 3 juni 1907. 

Denna dag brukar i historien kallas dagen för statskuppen av den 

3 juni. Tsarregeringen utfärdade en ny lag om val till tredje Riks-

duman och handlade härmed i strid med sitt eget manifest av den 

17 oktober 1905, ty enligt detta manifest fick den utfärda nya la-

gar endast i samförstånd med duman. Andra dumans socialdemo-

kratiska fraktion ställdes inför domstol, arbetarklassens represen-

tanter sändes till straffarbete och deporterades för tvångsbo-

sättning. 

Den nya vallagen var så avfattad, att antalet representanter 

för godsägarna samt handels- och industribourgeoisin iduman be-
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tydligt ökades. Samtidigt förminskades det redan förut ringa an-

talet representanter för bönderna och arbetarna flera gånger om. 

Tredje duman var till sin sammansättning en svarthundra- och 

kadettduma. Av inalles 442 deputerade hade högern (svarthundra-

folket) 171, oktobristerna och medlemmar av med dem besläkta-

de grupper 113, kadetterna och medlemmar av dem närastående 

grupper 101, trudovikernat 13 och socialdemokraterna 18. 

Högermännen (de kallades så, emedan de i duman satt på högra 

sidan) representerade arbetarnas och böndernas värsta fiender de 

feodala godsägarnas svarthundraelement, som lät prygla och 

skjuta ned massor av bönder vid bonderörelsens kuvande, som or-

ganiserade judepogromer, överfall mot arbetardemonstrationer 

och bestialiska brandanläggningar mot lokaler, där möten pågick 

under revolutionsdagarna. Högern gick in för det brutalaste under-

tryckande av de arbetande, för en oinskränkt tsarmakt, mot tsar-

manifestet av den 17 oktober 1905. 

Nära högern i duman stod oktobristernas parti eller "Förbundet 

av den 17 oktober". Oktobristerna representerade det industriella 

storkapitalets och de storgodsägares intressen, som bedrev kapi-

talistiskt jordbruk (vid revolutionens utbrott 1905 gick en bety-

dande del kadetter, som var storgodsägare, över till oktobrister-

na) . Oktobristerna skilde sig från högern endast däri, att de er-

kände —och det bara iord —manifestet av den 17 oktober. Ok-

tobristerna understödde helt tsarregeringens såväl inrikes- som 

utrikespolitik. 

Kadetterna eller det "konstitutionellt-demokratiska" partiet ha-

de itredje duman mindre mandat än det haft i första och andra 

durnorna. Detta förklaras av att en del av godsägarrösterna gått 

över från kadetterna till oktobristerna. 

I tredje duman var också en fåtalig grupp småborgerliga demo-

krater, de så kallade trudovikerna, representerade. Iduman vack-

lade trudovikerna mellan kadetterna och arbetardemokratin (bol-

i Småborgerlig gruppering, som bildades 1906 i första Riksduman 
av en del bondedeputerade och som leddes av socialistrevolutionära 
intellektuella. —övers. 
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sjevikerna). Lenin visade, att ehuru trudovikerna var oerhört sva-

ga iduman, så representerade de m.ussor, bondemassorna. Tru-

dovikernas vacklan mellan kadetterna och arbetardemokratin var 

en oundviklig följd av småbrukarnas klassläge. Lenin ställde den 

uppgiften för de bolsjevikiska deputeradena, arbetardemokratin, 

att "hjälpa de svaga småborgerliga demokraterna, rycka dem un-

dan liberalernas inflytande, sammansvetsa demokratins läger mot 

de kontrarevolutionära kadetterna och inte endast mot högern . . ." 

(Leni~t, Saml. verk, b. XV, s. 486.) 

Såväl under 1905 års revolution som särskilt efter dess neder-

lag framträdde kadetterna alltmera som en kontrarevolutionär 

kraft. De kastade alltmera av sig den "demokratiska" masken 

och uppträdde som äkta monarkister, som tsarismens försvarare. 

1909 utgav en grupp mycket bemärkta kadettförfattare samlings-

verket "Vjechi" (Milstolpar), i vilket kadetterna i bourgeoisins 

namn uttalade ett tack till tsarismen för revolutionens undertryc-

kande. Slaviskt krypande inför tsarregeringen, knutpiskans och 

galgens regering, skrev kadetterna öppet, att man måste "välsigna 

denna makt, den enda som med sina bajonetter och fängelser ännu 

värnar oss (det vill säga den liberala bourgeoisin) mot folkrase-

riet". 

Sedan tsarregeringen fördrivit andra Riksduman och anställt 

räfst med den socialdemokratiska fraktionen i Riksduman, bör-

jade den vidtaga skärpta åtgärder för att slå sönder proletariatets 

politiska och ekonomiska organisationer. Straffängelserna, tukt-

husen och förvisningsorterna överfylldes med revolutionärer. I 

fängelserna piskades revolutionärerna bestialiskt och utsattes för 

tortyr och grymheter. Svarthundramännens terror rasade för fullt. 

Tsarminister Stolypin täckte landet med galgar. Flera tusen revo-

lutionärer avrättades. Galgen kallades på den tiden "stolypinska 

slipsen". 

Vid kuvandet av arbetarnas och böndernas revolutionära rörel-

se kunde tsarregeringen inte inskränka sig till enbart förtrycksåt-

gärder, straffexpeditioner, arkebusering, fängelse och tukthus. Den 

tsaristiska regeringen såg med största oro, att böndernas naiva 
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tro pä "lille far tsaren" allt mera försvann. Den tillgrep därför 

en stor manöver, umgicks med tanken på att skapa sig ett starkt 

stöd på landsbygden i form av en talrik klass av lantbourgeoisi 

— kulakerna. 

Den 9 november 1906 utfärdade Stolypin en ny jordlag om bön-

dernas avskiljande från byalaget till självägande jordbrukare. En-

ligt den stolypinska jordlagen förintades byalagsjordbruket. Man 

föreslog varje bonde att ta sin jordandel i enskild ägo och avskilja 

sig från byalaget. Bonden kunde sälja sin jordlott, vilket han tidi-

gare inte haft rätt till. Bykommunen var skyldig att tilldela de 

bönder, som utträdde ur byalaget, jord på ett ställe (chutor —

självägande jordbruk; otrub — avskiftad jord). 

De rika bönderna —kulakerna —fick härvid möjlighet att till 

billigt pris köpa upp jord av de mindre bemedlade bönderna. Un-

der loppet av några år efter denna lags utfärdande hade över en 

miljon mindre bemedlade bönder fullständigt berövats sin jord och 

ruinerats. Allt eftersom de mindre bemedlade bönderna berövades 

sin jord, växte antalet självägande jordbruk och avskiftade jord-

områden, som ägdes av kulaker. Ibland var dessa riktiga lantgods, 

där man i stort omfång använde sig av lönarbete —lantarbetare. 

Regeringen tvingade bönderna att tilldela de utskiftade kulaker-

na byalagets bästa jord. 

Om godsägarna hade roffat åt sig bondejord vid böndernas "be-

frielse", så började nu kulakerna roffa åt sig byalagsjord, i det de 

erhöll de bästa jordstyckena och till billigt pris köpte upp fattig-

böndernas jordandelar. 

Tsarregeringen beviljade kulakerna betydande lån för inköp av 

jord och för att inrätta sig på de avskiftade gårdarna. Stolypin 

ville av kulakerna göra små godsägare, det tsaristiska självhärs-

kardömets trogna försvarare. 

Under nio år (från 1906 till 1915) utskiftades från byalagen 

inalles över två miljoner gårdsägare. 

Stolypinpolitiken försämrade ytterligare de jordfattiga bönder-

nas och fattigböndernas ställning. Böndernas differentiering öka-
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des. Sammanstötningar mellan bönderna och de utskiftade kula-

kerna började förekomma. 

Samtidigt började bönderna inse, att de inte skulle komma att 

få någon godsägarjord, så länge tsarregeringen och kadettgods-

ägarnas Riksduma existerade. 

Under de år, då utskiftandet till självägande jordbruk ökade 

(1907-1909) , avtog till en början bonderörelsen, men snart — 

1910-1911 och senare —tilltog den alltmera och riktade sig 

mot godsägarna och de utskiftade kulakerna på basis av samman-

stötningarna mellan byalagens medlemmar och utskiftesbönderna. 

Även inom industrin försiggick betydande förändringar efter 

revolutionen. Industrins koncentration ökade betydligt, det vill 

säga att industrin utvecklades till allt större företag och förenades 

i händerna på allt mäktigare kapitalistiska grupper. Redan före 

revolutionen 1905 hade kapitalisterna börjat sammansluta sig i 

förbund för att höja priserna på varorna inom landet samt lägga 

den extraprofit de vunnit till fonden för exportens stimulerande, 

så att det skulle bli möjligt att till ett lågt pris kasta ut varor på 

utlandsmarknaden och erövra marknader i utlandet. Sådana för-

bund, sådana kapitalistsammanslutningar (monopol) kallades 

truster och syndikat. Efter revolutionen ökade antalet kapitalis-

tiska truster och syndikat ännu mera. Likaså ökade antalet stor-

banker och deras roll i industrin växte. Tillströmningen av ut-

ländskt kapital till Ryssland tilltog. 

Således blev kapitalismen i Ryssland allt mera en monopolis-

tisk, imperialistisk kapitalism. 

Efter några års stagnation inträdde åter livaktighet i industrin 

utvinningen av kol, metall och olja samt produktionen av textil-

varor och socker ökades. Spannmålsexporten till utlandet steg 

kraftigt. 

Ehuru Ryssland vid denna tid i viss mån tog ett steg framåt i 

industrin, var det fortfarande ett efterblivet land i jämförelse med 

Västeuropa samt avhängigt av utländska kapitalister. I Ryssland 

hade ännu inte upprättats någon produktion av arbets- och andra 

maskiner —dessa infördes från utlandet. Det fanns inte heller 
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någon automobilindustri, ingen kemisk industri, ingen framställ-

ning av konstgödning. Även ifråga om tillverkningen av krigs-

material låg Ryssland efter de andra kapitalistiska länderna. 

Lenin påvisade den lägg metallförbrukningen iRyssland som 

ett tecken på dess efterblivenhet och skrev 

"Under det halva århundrade som gått sedan bondebefriel-

sen, har järnförbrukningen iRyssland ökat femdubbelt, men 

Ryssland förblir i alla fall ett otroligt, oerhört efterblivet land, 

fattigt och halvbarbariskt, ifråga om utrustning med moderna 

produktionsredskap fS~ra gånger sämre än England, fem gän-

gor sämre än Tyskland och tio gånger sämre än Amerika." 

(Lenin, Saml. verk, b. XVT, s. 543.) 

En direkt följd av Rysslands ekonomiska och politiska efterbli-

venhet var såväl den ryska kapitalismens som också själva tsaris-

mens avhängighet av den västeuropeiska kapitalismen. 

Detta kom till uttryck i att sådana ytterst viktiga folkhushäll-

ningsgrenar som kolet, oljan, elektriska industrin och metallurgin 

befann sig i händerna på det utländska kapitalet och att det tsa-

ristiska Ryssland var tvunget att införa nästan alla maskiner och 

all maskinell utrustning från utlandet. 

Detta kom till uttryck i de betungande utlandslånen, till vars 

räntor tsarismen årligen pressade ut mänga hundra miljoner ru-

bel av befolkningen. 

Detta kom till uttryck i de hemliga fördragen med de "alliera-

de", enligt vilka tsarismen förband sig att i händelse av krig leve-

rera miljontals ryska soldater till de imperialistiska fronterna för 

att understödja de "allierade" och trygga de engelsk-franska ka-

pitalisternas svindlande profiter. 

Stolypinreaktionens är utmärkte sig särskilt genom gangster-

överfall av gendarmer och poliser, tsarprovokatörer och svart-

hundraband pä arbetarklassen. Men det var inte bara tsarens 

hantlangare, som förföljde arbetarna med våldsdåd. Fabriksägare 

och brukspatroner stod dem inte efter i detta avseende och skärp-

te särskilt sin offensiv mot arbetarklassen under de år, då det 

rådde stagnation i industrin och arbetslösheten tilltog. Fabriks-
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ägarna företog massavskedanden av arbetare (lockouter), förde 

"svarta listor", där klassmedvetna arbetare, vilka aktivt deltagit 

i strejker antecknades. Den som blivit uppförd på "svarta listan" 

eller i "svarta boken" togs inte i arbete på något enda av de före-

tag, som tillhörde fabriksägarnas förbund inom respektive indu-

strigren. Lönesatserna sänktes redan 1908 med 10-15 procent. 

Arbetsdagen förlängdes överallt till 10-12 timmar. Plundrings-

systemet med böter började ånyo florera. 

Revolutionens nederlag 1905 förorsakade förfall och upplösning 

bland revolutionens medlöpare. Speciellt ökade upplösningen och 

förfallstendenserna bland de intellektuella. De medlöpare ur bor-

gerlig miljö, vilka inträtt i revolutionens led under dess storman-

de uppsvingsperiod, lämnade partiet under reaktionens dagar. En 

del av dem gick över till de öppna revolutionsfiendernas läger, en 

del satte sig fast i de legala föreningar av arbetarklassen, som 

förblivit orörda, och bemödade sig att leda proletariatet bort från 

revolutionens väg och att diskreditera proletariatets revolutionära 

parti. Vid sin avmarsch från revolutionen bemödade sig medlöpar-

na att anpassa sig till reaktionen, att finna sig tillrätta med tsa-

rismen. 

Tsarregeringen utnyttjade revolutionens nederlag till att värva 

de fegaste och mest egoistiskt inställda av revolutionens medlö-

pare till sina agenter —till provokatörer. De nedriga judaspro-

vokatörer, som tsarochranan sände in i arbetar- och partiorgani-

sationerna, spionerade inom dessa och förrådde revolutionärerna. 

Kontrarevolutionens offensiv försiggick också på den ideologiska 

fronten. Det framträdde en hel skara skriftställare, som kom på 

modet, och som "kritiserade" och "avfärdade" marxismen, bespot-

tade och hånade revolutionen, prisade förräderiet och lovsjöng 

den sexuella demoraliseringen under skylten av "personlighets-

kult". 

På filosofins område stärktes försöken till "kritik", till revision 

av marxismen, och likaså framträdde alla möjliga religiösa rikt-

ningar, maskerade med föregivet "vetenskapliga" bevisföringar. 

"Kritiken" av marxismen kom på modet. 
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Alla dessa herrar, oavsett all deras brokighet, fullföljde ett och 

samma syfte: att draga massorna bort från revolutionen. 

Förfallstendenserna och modfälldheten grep också en del av de 

intellektuella i partiet, vilka räknade sig som marxister, men som 

aldrig stått fast på marxismens positioner. Bland dessa fanns så-

dana författare som Bogdanov, Basarov, Lunatjarskij (vilka an-

slutit sig till bolsjevikerna 1905), samt Jusjkevitj och Valentinov 

(mensjeviker). De tog samtidigt upp "kritik" mot marxismens 

filosofiskt-teoretiska grundsatser, d. v. s. mot den dialektiska 

materialismen, samt mot dess vetenskapligt-historiska grundsat-

ser, d. v. s. mot den historiska materialismen. Denna kritik skilde 

sig från vanlig kritik däri, att den ej fördes öppet och ärligt utan 

beslöjat och hycklande under flaggen av "försvar" för marxis-

mens huvudpositioner. Vi är —sade de — i huvudsak marxister•, 

men vi skulle vilja "förbättra" marxismen, befria den från några 

gru}~dsatser. I själva verket var de fientliga mot marxismen, ty de 

försökte att undergräva marxismens teoretiska grundval, ehuru 

de i ord hycklande förnekade sin fientlighet mot marxismen och 

fortsatte sitt dubbelspel med att kalla sig marxister. Det farliga 

i denna hycklande kritik bestod i att den var avsedd att lura de 

meniga partiarbetarna och kunde föra dem på villovägar. Och ju 

mera hycklande denna kritik, som gick ut på att undergräva 

marxismens teoretiska grundval, fördes, desto farligare blev den 

för partiet, ty dess närmare anslöt den sig till reaktionens all-

männa fälttåg mot partiet, mot revolutionen. En del av de intel-

lektuella, som lämnat marxismen, gick så långt att de började pre-

dika nödvändigheten av att skapa en ny religion (de s. k. "guda-

sökai•na" och "gudaskaparna"). 

Marxisterna stod inför uppgiften att oförtövat ge dessa på den 

marxistiska teorins omräde urartade elementen ett ordentligt svar, 

rycka masken av dem, slutgiltigt avslöja dem och på så sätt häv-

da det marxistiska partiets teoretiska grundsatser. 

Man hade kunnat vänta sig att Plechanov och hans mensjevi-

kiska vänner, vilka kallade sig "marxismens kända teoretiker", 

skulle gripa sig an med denna uppgift. Men de föredrog att draga 
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sig ur affären genom att skriva ett par obetydliga artiklar i kri-

tisk kåseristil och sedan försvinna från scenen. 

Det var Lenin som fullgjorde denna uppgift i sin berömda bok 

"Materialism och empiriokriticism", vilken utkom år 1909. 

"På mindre än ett halvt år —skrev Lenin i denna bok i—

har utkommit fyra böcker, vilka i huvudsak och nästan helt äg-

nats åt angrepp mot den dialektiska materialismen. Hit hör 

främst 'Korta uppsatser om (? borde heta : mot) marxismens 

filosofi', S:t Petersburg, 1908, en samling artiklar av Basarov, 

Bogdanov, Lunatjarskij, Berman, Gelfond, Jusjkevitj och Suvo-

i•ov ; vidare böckerna : Jusjkevitj : 'Materialism och kritisk rea-

lism', Berman: 'Dialektiken i den moderna kunskapsteorins ljus', 

Valentinov: 'Marxismens filosofiska konstruktioner' . . . Alla 

dessa personer, som — trots skarpa differenser i politiska 

åsikter — är förenade genom fiendskapen mot den dialektiska 

materialismen gör samtidigt anspråk på att vara marxister i 

filosofin ! Engels' dialektik är 'mystik' —säger Berman, Engels' 

åsikter är 'föråldrade' —framkastar Basarov i förbifarten som 

något självklart —materialismen visar sig vara vederlagd av 

våra djärva krigare, vilka stolt åberopar sig pä den 'moderna 

kunskapsteorin', på den 'nyaste filosofin' (eller den 'nyaste po-

sitivismen') , pä 'den moderna naturvetenskapens filosofi' eller 

till och med på 'det XX århundradets naturvetenskaps filo-

sofi'." (Lenin, Saml. verk, b. XIII, s. 11.) 

I sitt svar till Lunatjarskij, som till försvar för sina vänner —

revisionisterna inom filosofin —sade: "måhända tar vi fel, men 

vi söker" —skrev Lenin 

"Vad mig beträffar, så är jag också en 'sökare' inom filosofin. 

Nämligen: i de föreliggande anteckningarna (det är fråga om 

boken : 'Materialism och empiriokriticism' — Red.) har jag 

ställt mig uppgiften att försöka finna ut, på vad de personer 

vrickat sig, som under marxismens skylt serverar någonting 

så otroligt tilltrasslat, förvirrat och reaktionärt." (Sammastä-

des, s. 12. ) 

I verkligheten gick Lenins bok likväl långt utöver ramen för 
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denna anspråkslösa uppgift. Y själva verket är Lenins bok inte 

endast en kritik av Bogdanov, Jusjkevitj, Basarov, Valentinov ocl~ 

deras filosofiska lärare : Avenarius och Mach, vilka i sina verk 

försökte servera en förfinad och slätkammad idealism som mot-

vikt till den marxistiska materialismen. Lenins bok är pä samma 

gång ett försvar av marxismens teoretiska grundsatser —den 

dialektiska och den historiska materialismen —samt ett materia-

listiskt förallmänligande av allt det viktiga och väsentliga av det, 

som vetenskapen och framför allt naturvetenskapen uppnått un-

der en hel historisk period, under perioden från Engels' död till 

publicerandet av Lenins bok "Materialism och empiriokriticism". 

Sedan Lenin på behörigt sätt grundligt kritiserat de ryska em-

pirioliritikerna och deras utländska lärare, kommer han i sin bok 

till följande slutsatser mot den filosofiskt-teoretiska revisioiiis-

men 

1. "En alltmera raffinerad förvrängning av marxismen, en 

allt mera raffinerad förfalskning av de aiitimaterialistiska lä-

rorna efter marxismen —det är vad som karakteriserar den 

moderna revisionismen både i den politiska ekonomin, i taktik-

frågorna och i filosofin överhuvud taget" (sammastädes, s. 

270); 

2. "Hela Machs och Avenarius' skola är på vig till idealis-

men" (sammastädes, s. 291) ; 

3. "Våra machister har alla fastnat i idealismen" (samma-

städes, s. 282) ; 

4. "Bakom empiriokritieismens kunskapsteoretiska skol-

astik kan man inte undgå att se partiernas kamp inom filosofin, 

en kamp som i sista hand ger uttryck åt tendenserna och ideo-

login hos det moderna samhällets fientliga klasser" (samma-

städes, s. 292} ; 

5. "Empiriokriticismens objektiva, dess klassroll reducerar sig 

helt till lakejtjänst åt fideisterna" (reaktionärer, som ger tron 

företräde framför vetenskapen. —Red.) "i deras kamp mot ma-

terialismen iallmänhet och mot den historiska materialismen 

isynnerhet" (sammastädes, s. 292) ; 
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6. "Den filosofiska idealismen är . . . vu~e~2 till prästerlig 

obskurantism" (Leni~t, Saml. verk, b. XIII, s. 304. ) 

För att kunna uppskatta den kolossala betydelse Lenins bok har 

i värt partis historia och förstä, vilken teoretisk rikedom Lenin 

försvarade mot alla slags revisionister och urartade element under 

den stolypinska reaktionsperioden, är det nödvändigt att, om än 

i korthet, lära känna grundvalarna för den dialektiska och den 

historiska materialismen. 

Det är sä mycket nöd iändigare, som den dialektiska och den 

historiska materialismen utgör kommunismens teoretiska funda-

ment, det marxistiska partiets teoretiska grundvalar, och varje 

aktiv medarbetare i vårt parti är förpliktad att känna och följ-

aktligen tillägna sig dessa grundvalar. 

Alltså 

1. Vad är den dialektiska materialismen ? 

2. Vad är den historiska materialismen ? 

2. OM DEN DIALEKTISKA OCH DEN HISTORISKA 

MATERIALISMEN. 

Den dialektiska materialismen är det marxistiskt-leninska par-

tiets världsåskådning. Denna världsåskådning kallas dialektisk 

materialism, emedan dess inställning till naturföreteelserna, dess 

metod att studera naturföreteelserna, dess metod att lära känna 

dessa företeelser är dialektisk, medan dess tolkning av naturföre-

teelserna, dess uppfattning av naturföreteelserna, dess teori är 

materialistisk. 

Den historiska materialismen är utsträckandet av den dialektis-

ka materialismens teser på studiet av det samhälleliga livet,, till-

lämpandet av den dialektiska materialismens teser på samhällsli-

vets företeelser, på studiet av samhället, på studiet av samhällets 

historia. 

Då Marx och Engels karakteriserar sin dialektiska metod, åbe-

ropar de sig vanligen på Hegel som den filosof, vilken formulerat 
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dialektikens grunddrag. Detta innebär likväl inte, att 1Vlarx' och 

Engels' dialektik är identisk med Hegels dialektik. I verkligheten 

tog Marx och Engels från Hegels dialektik endast dess "ratio-

nella kärna", kastade bort det hegelska idealistiska skalet och 

utvecklade dialektiken vidare för att ge den en modern vetenskap-

lig gestalt. 

"Min dialektiska metod —säger Marx — är till sin grund-

val inte endast olik den hegelska, utan dess direkta motsats. 

För Hegel är tänkandets process, som han under namnet ide 

rent av förvandlar till ett självständigt subjekt, det verkligas 

demiurg (skapare) och verkligheten blott dess yttre fenomen. 

För mig är tvärtom det ideella intet annat än det materiella, 

omsatt och översatt i människans hjärna." (Karl l~larx, Efter-

ord till andra upplagan av "Kapitalets" första band. "Kapita-

let", b. I, s. 14.) 

Då Marx och Engels karakteriserade sin materialism, åberopa-

de de sig vanligen på Feuerbach som den filosof, vilken återinsatt 

~matei•ialismen i dess rättigheter. Detta innebär likväl inte, att 

Marx' och Engels' materialism är identisk med Feuerbachs mate-

rialism. 

I verkligheten tog Marx och Engels från Feuerbachs materia-

lism dess "grundkärna", utvecklade den vidare till materialismens 

vetenskapligt-filosofiska teori och kastade bort dess idealistiskw 

och religiöst etiska avlagringar. Det är känt att Feuerbach, som 

i grunden var materialist, revolterade mot benämningen materia-

lism. Engels förklarade flera gånger, att Feuerbach "trots den 

(materialistiska) 'grundvalen' förblev fången i de gamla idealis-

tiska banden", att "Feuerbachs verkliga idealism" träder i dagen 

"så snart vi kommer in på hans religionsfilosofi och etik". (Karl 

Marx, Ausgewählte Werke. b. I, s. 443, 445.) 

Ordet dialektik kommer från det grekiska ordet "dialego", som 

betyder att samtala, att polemisera. Med dialektik förstod man i 

antiken konsten att uppnå sanningen genom att avslöja motsä-

gelsenia imotståndarens resonemang och övervinna dessa mot-

sägelser. Iantiken ansåg en del filosofer, att det bästa medlet att 
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få fram sanningen var att avslöja motsägelserna i tänkandet och 

sammanstötningen mellan mot varandra stående meningar. Detta 

dialektiska sätt att tänka, som senare utsträcktes till naturföre-

teelserna, förvandlades till den dialektiska metoden för uppfattan-

det av naturen, vilken betraktade naturföreteelserna som evigt 

befinnande sig i rörelse och förändring och naturens utveckling 

som resultatet av utvecklingen av motsägelserna i naturen, som 

resultatet av de mot varandra stående krafternas växelverkan i 

naturen. 

Till sitt väsen står dialektiken i direkt motsättning till metafy-

siken. 

1. Den marxistiska diulektislca metoden kännetecknas av föl-

jande grunddrag: 

a) I motsats till metafysiken betraktar dialektiken naturen ej 

som en tillfällig anhopning av föremål och företeelser, vilka är 

lösryckta från varandra, isolerade från varandra och oberoende 

av varandra, utan som ett sammanhängande enhetligt helt, varvid 

föremålen och företeelserna är organiskt förbundna med varandra, 

är beroende av varandra och betingar varandra. 

Därför anser den dialektiska metoden, att ingen enda företeelse 

i naturen kan förstås, om man tar den isolerat, utan samband 

med de omgivande företeelserna, ty varje företeelse på vilket om-

råde av naturen som helst kan förvandlas till en meningslöshet, 

om man betraktar den utan sammanhang med de omgivande be-

tingelserna, lösryckt från dem, och tvärtom, varje företeelse kan 

förstås och motiveras, om den betraktas i sitt oupplösliga sam-

band med de omgivande företeelserna, i sitt beroende av de om-

givande företeelserna. 

b) I motsats till metafysiken betraktar dialektiken naturen ej 

som ett tillstånd av vila och orörlighet, stillastående och oför-

änderlighet, utan som ett tillstånd av oavbruten rörelse och för-

ändring, oavbruten förnyelse och utveckling, där ständigt någon-

ting uppstår och utvecklas, någonting förstöres och upphör att 

leva. 

Därför kräver den dialektiska metoden, att företeelserna be-
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traktas ej endast ur synpunkten av deras ömsesidiga samband och 

beroende, utan ocksä ur synpunkten av deras rörelse, deras för-

ändri2lg, deras utveckling, ur synpunkten av deras uppkomst och 

bortdöende. 

För den dialektiska metoden är ej det framför allt viktigt, som 

i innevarande ögonblick synes varaktigt, men som redan börjat• 

dö bort, utan det som uppstär och utvecklas, även om det i inneva-

rande ögonblick synes ovat•aktigt, ty oemotständligt är endast det 

som uppstär och utvecklas. 

"Hela naturen —säger Engels —frän det minsta till det 

största, frän sandkornen till solarna, frän protiderna (de le-

vande urcellerna —Red.) till människan" befinner sig "i evig 

uppkomst och undergång, i en oupphörlig ström, i rastlös rörel-

se och förändring". (Friedrich Engels, Dialektik der Natur, 

Marx-Engels Gesamtausgabe, s. 491. ) 

Därför tar, som Engels säger, dialektiken "tingen och deras 

begreppsmässiga avbilder huvudsakligen i deras sammanhang, de-

ras sammankoppling, deras rörelse, deras uppkomst och under-

gäng." (Sammastädes, s. 25. ) 

c) I motsats till metafysiken betraktar dialektiken utvecklings-

processen ej som en enkel växandets process, där de kvantitativa 

förändringarna inte leder till kvalitativa förändringar, utan som en 

sädan utveckling, vilken gär över frän obet3-dande och dolda kvan-

titativa förändringar till öppna förändringar, till grundläggande 

förändringar, till kvalitativa förändringar, där de kvalitativa för-

ändringarna ej framträder successivt, utan snabbt, plötsligt, i form 

av en sprängartad övergång frän det ena tillständet till det andra, 

ej framträder tillfälligt utan lagbundet, framträder som resultat 

av de omärkliga och successiva kvantitativa förändringarnas a22-

hopning. 

Därför anser den dialektiska metoden, att utvecklingsprocessen 

ej fär förstäs som en rörelse i cirkel, ej som ett enkelt upprepan-

de av det förgängna, utan som en framätskridande rörelse, som rö-

relse längs en uppätgäende linje, som övergäng frän det gamla 

kvalitativa tillständet till ett nytt kvalitativt tillständ, som ut-
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veckling från det enkla till det komplicerade, från det lägre till 

det högre. 

"Naturen —säger Engels — är dialektikens probersten, och 

vi måste säga om den moderna naturvetenskapen, att den leve-

rerat ett ytterst rikligt, med varje dag ökande material iör isetta 

prov och därmed bevisat, att det i naturen sist och Slutligen 

går dialektiskt och inte metafysiskt till, att den inte rör sig i 

en ständigt upprepad cirkels eviga enahanda, utan genomgår en 

verklig historia. Här måste framför allt Darwin nämnas, vilken 

gav den metafysiska naturuppfattningen den kraftigaste stöt 

med sitt bevis att hela den nuvarande organiska naturen, väx-

terna och djuren och därmed också människan, är produkten 

av en genom miljoner är fortsatt utvecklingsprocess." (Fried-

rich Engels, Anti-Diihring, Marx-Engels Gesamtausgabe, s. 25. ) 

Karakteriserande den dialektiska utvecklingen som en övergång 

från kvantitativa förändringar till kvalitativa, sade Engels: 

"I fysiken . . . är varje förändring en övergång från kvanti-

tet till kvalitet — en följd av kvantitativ förändring 

av den rörelsemängd i någon som helst form, som är 

inneboende i kroppen eller tillförts den. 'Så har exempel-

vis vattnets temperatur i första hand ingen betydelse för dess 

droppbart flytande tillstånd; men vid ökning eller minskning 

av det flytande vattnets temperatur inträder ett ögonblick, då 

detta sammanhangstillstånd förändras och vattnet i ena fallet 

förvandlas till ånga och i andra fallet till is' . . . Så kräves det 

en bestämd minimiströmstyrka för att bringa platinatråden 

i en elektrisk glödlampa till att glöda; så har varje metall sin 

glöd- och smältvärme, så varje vätska sin vid ett känt tryck be-

stämda fr3-s- och kokpunkt —såvitt våra medel tillåter oss att 

frambringa respektive temperatur; så har slutligen också varje 

gas sin kritiska punkt, där tryck och avkylning förvandlar den 

till flytande tillstånd De så kallade fysikens konstanter" 

(övergångspunkter från det ena tillståndet till det andra. —

Red.) "är till största delen ingenting annat än beteckningar på 

knutpunkter, där kvantitativ" (förändring) "ökning eller minsk-
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riing av rörelsen framkallar en kvalitativ ändring i den ifråga-

varande kroppens tillstånd, där således kvantiteten slår över i 

kvalitet." (Sammastädes, s. 502-503.) 

'I det Engels sedan går över till kemin, säger han 

"Kemin kan man beteckna som vetenskapen om kropparnas 

kvalitativa förändringar till följd av förändrad kvantitativ 

sammansättning. Det visste redan Hegel själv . . .Exempelvis 

syret : om tre atomer förenar sig till en molekyl i stället för 

de två vanliga, så har vi ozon, en kropp, som genom lukt och 

verkan mycket bestämt skiljer sig från vanligt syre. För att ej 

tala om de olika proportioner, i vilka syret förenas• sig med 

kväve eller svavel, och av vilka var och en bildar en kropp, som 

kvalitativt skiljer sig från alla de andra'." (Sammastädes, s. 503.) 

Och till slut säger Engels i sin kritik av Dunring, som gnatar 

på Hegel allt vad han kan och på samma gång i all stillhet lånar 

av honom den kända tesen att övergången från den osinnliga värl-

dens rike till förnimmandets rike, från den oorganiska världens 

rike till det organiska livets rike är ett språng in i ett nytt till-

stånd 

"Detta är hela den hegelska knutlinjen av måttförhållanden, 

däi• enbart kvantitativ stegring eller avtagande vid vissa be-

stämda knutpunkter förorsakar ett kvalitativt språng, t. ex. 

vid uppvärmt eller avkylt vatten, där kokpunkten och frys-

punkten utgör de knutar, vid vilka språnget till ett nytt aggre-

gattillstånd —under normaltryck — försiggår, där således 

kvantiteten slår över i kvalitet." (Sammastädes, s. 49-50. ) 

d) I motsats till metafysiken utgår dialektiken ifrån att natur-

föremålen, naturföreteelserna kännetecknas av inre motsättningar, 

ty de äger alla sin negativa och sin positiva sida, sitt förflutna och 

sitt tillkommande, sitt bortdöende och sitt framväxande, att kam-

pen mellan dessa motsatser, kampen mellan det gamla och det 

nya, mellan det bortdöende och det uppkommande, mellan det 

som upphör att vara till och det som utvecklas utgör det inre 

innehållet i utvecklingsprocessen, det inre innehållet i kvantita-

tiva förändringars förvandling till kvalitativa. 
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Därför anser den dialektiska metoden, att utveckl;ngspz•ocessen 

från det lägre till det högre inte försiggår i form av cn harmo-

nisk utveckling av föz•eteelsertla, utan i form av ett blott~:~ttcle av 

de motsägelser, som kännetecknar föremålen och föt•eteelserna, i 

form av "kamp" mellan de motsatta tendenser, vilka verkar på 

basen av dessa motsägelser. 

"I egentlig mening —säger Lenin — är dialelttiken studiet 

av motsägelserna i sj~ilva. förem~cle~ts vuse~t." (Lertia, "Filoso-

fiska häften'', s. 263.) 

Och vidare 

''Utvecklingen är motsatsernas 'kamp'." (Lert~i~rt, Saml. verk, 

b. XIII, s. 301. ) 

Sådana är i korthet den marxistiska dialektiska metodens 

grunddrag. 

Det är inte snärt att förstå, vilhen kolossal betydelse det har, 

att den dialektiska metodens teser utsträcker till studiet av sam-

hällslivet, till studiet av samhällets historia, vilken kolossal bety-

delse det har, att dessa teser tilläml)as pä samhällshistorien, på 

proletariatets partis praktiska verksamhet. 

Om det inte finns Hägra isolerade företeelser i världen, om alla 

företeelser är förbundna med varandra och betingar varandra, sä 

är det klart, att varje samhällssystem och varje samhällelig rö-

relse ihistorien ej bör värdesiittas tu• den "eviga rättfärdighetens' 

eller någon annan förutfattad ides synpunkt, som historikerna ofta 

gör, utan ttr synpunkten av de betingelser, som skapat detta sy-

stem och denna samhälleliga rörelse och med vilka de är förknip-

pade. 

Slavägarsystemet är en absurditet under de nuvarande förhäl-

landena, en naturvidrig dumhet. Slavägarsystemet är en fullt föt•-

ståelig och lagbunden företeelse under förhällandena av det sön-

derfallande ursamhällets system, emedan det innebär ett stek 

framät i jämföz•else med ursamhällets system. 

Kravet på en borgerligt-demokratisk republik under de förhäl-

landen, dä tsarismen och det borgerliga samhället existez•ade, var 

exempelvis i Ryssland 1905 ett fullt först~ieligt, riktigt och revo-
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lutioilärt krav, ty den borgerliga republiken betydde då ett steg 

framåt. Kravet på en borgerligt-demokratisk republik är föx våra 

nuvarande förhällanden i Sovjetunionen ett meningslöst och kont-

rarevolutionärt krav, ty den borgerliga republiken vore ett steg 

bakåt i jämförelse med Sovjetrepubliken. 

Allt är beroende av betingelserna, rummet och tiden. 

Det är klart att utan en sådan historisk inställning till samhälls-

företeelserna kan historievetenskapen omöjligt existera och ut-

vecklas, ty endast en sädan inställning räddar den historiska ve-

tenskapen frän att förvandlas till ett kaos av tillfälligheter och en 

samling av de mest dåraktiga fel. 

Vidare. Om världen befinner sig i oavbruten rörelse och ut-

veckling, om det gamlas bortdöende och det nyas framväxande är 

utvecklingens lag, så är det klart, att det inte längre finnes nå-

gon ''orubblig" samhällsordning, inga "eviga principer" för pri-

vatäganderätten och utsugningen, inga ''eviga ideer" om bönder-

nas underordnande under godsägarna, arbetarnas under kapitalis-

terna. 

Säledes kan det kapitalistiska sS~stemet ersättas med det socia-

listiska systemet, alldeles som det kapitalistiska systemet på sin 

tid ersatte det feodala systemet. 

S~iledes bör man inte orientera sig på de samhällsskikt, som 

inte längre befinner sig i utveckling, även om de för närvarande 

representerar den övervägande kraften, utan på de skikt, som be-

finner sig i utveckling, som har framtiden för sig, även om de i 

nuvarande stund inte representerar den övervägande kraften. 

På förra seklets ättiotal, under den epok då marxisternas kamp 

mot "de folkliga" pågick, utgjorde proletariatet i F~,yssland en 

obetydlig minoritet i jämförelse med de enskilda bönderna, vilka 

bildade den väldiga majoriteten av befolkningen. Nlen proletaria-

tet utvecklades som klass, medan bönderna som klass befann sig 

i upplösning. Och just därför att proletariatet som klass befann 

sig i utveckling, orienterade sig marxisterna på proletariatet. Och 

de tog inte fel, ty proletariatet växte sedan som bekant från en 

obetydlig kraft till en förstarangs historisk och politisk kraft. 
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Således, för att ej begå fel i politiken, bör man skåda framåt 

och ej tillbaka. 

Vidare. Om övergången från långsamma kvantitativa föränd-

ringar till snabba och plötsliga kvalitativa förändringar är en ut-

vecklingslag, sä är det klart att de revolutionära omstörtningar, 

som utföres av de förtryckta klasserna, utgör en fullständigt na-

turlig och oundviklig företeelse. 

Således kan övergången från kapitalismen till socialismen och 

arbetarklassens befrielse frän det kapitalistiska förtrycket ej för-

verkligas medelst långsamma förändringar, ej medelst reformer, 

utan endast medelst en kvalitativ förändring av det kapitalistiska 

systemet, medelst revolution. 

Således, för att ej begå fel i politiken bör man vara revolutionär 

och ej reformist. 

Vidare. Om utvecklingen försiggår i form av blottande av de 

inre motsägelserna, i form av sammanstötningar mellan motsatta 

krafter på basis av dessa motsägelser för att övervinna dessa mot-

sägelser, så är det klart, att proletariatets klasskamp är en full-

ständigt naturlig och oundviklig företeelse. 

Således får man ej beslöja den kapitalistiska ordningens mot-

sättningar, utan blotta dem och reda ut dem, inte dämma upp 

klasskampen, utan föra den till slut. 

Således, för att ej begå fel i politiken måste man; bedriva en 

oförsonlig proletär klasspolitik, och inte en reformistisk politik 

som går ut på harmoni mellan proletariatets och bourgeoisins 

intressen, inte en kompromisspolitik för kapitalismens "inväxande" 

i socialismen. 

Så förhåller det sig med den marxistiska dialektiska metoden, 

om man tillämpar den på samhällslivet, tillämpar den på samhäl-

lets historia. 

Vad den marxistiska filosofiska materialismen beträffar, så står 

den i sina grunder i direkt motsättning till den filosofiska idea-

lismen. 

2. Den marxistiska filosofiska materialismen kännetecknas av 

följande grunddrag: 
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a) I motsats till idealismen, som anser att världen är personi-

fiei•ingen av den "absoluta iden", av "världsanden", "medvetan-

det", går Nlarx' filosofiska materialism ut ifrån, att världen till sin 

natur är muteriell., att de mängartade företeelserna i världen ut-

gör olika former av den i rörelse befintliga materien, att företeel-

sernas inbördes sammwnhang och ömsesidiga villkorlighet, vilka 

fastställes av den dialektiska metoden, är lagar för den i rörelse 

befintliga materiens utveckling, att världen utvecklas enligt mate-

riens rörelselagar och inte har behov av någon som helst "världs-

ande". 

"Den materialistiska världsäskädningen —säger Engets —

innebär helt enkelt uppfattningen av naturen sädan den är, utan 

friimmande tillägg." (K. Marx och F. En.~els, ryska uppl., b. 

XIV, s. 651.) 

Beträffande den antika filosofen Heraklits materialistiska upp-

fattning, enligt vilken "världen, det enda av allt, ej skapats vare 

sig av nägon bland gudarna eller nägon bland människorna, utan 

den var, är och förblir en evigt levande eld, som lagbundet flam-

mar upp och lagbundet slocknar" —sade Lenin : "En mycket god 

framställning av den dialektiska materialismens grundsatser". 

(Len.in, "Filosofiska häften", s. 318.) 

b) I motsats till idealismen, som pästär, att det enda som verk-

ligen existerar är värt medvetande, att den materiella världen, 

varat, naturen endast existerar i värt medvetande, i våra förnim-

melser, föreställningar och begrepp, gär den marxistiska filosofis-

ka materialismen ut ifrån att materien, naturen, varat är den 

objektiva verkligheten, som existerar utanför och oberoende av 

medvetandet ; att materien är primär, emedan den är källan til l 

förnimmelserna, föreställningarna, medvetandet, medan medvetan-

det är sekundärt, härlett, emedan det är en återspegling av mate-

rien, en återspegling av varat, att tänkandet är en produkt av 

materien, som i sin utveckling nått en hög fulländningsgrad, näm-

ligen en produkt av hjärnan, och hjärnan är tänkandets organ; 

att man därför ej får skilja tänkandet frän materien, om man ej 

vill göra sig skyldig till ett grovt fel. 
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"Den högsta frägan i hela filosofin —säger Engels — är 

frägan om tänkandets förhållande till varat, andens till natu-

ren . . .Allt efter som denna fråga besvarades så eller så, dela-

de filosoferna upp sig i två stora läger. De som hävdade andens 

ursprunglighet gentemot naturen . . .bildade i.decclis~zens läger. 

De andra, som ansåg naturen vara det ursprungliga, tillhör 

material~is7nens olika skolor." (Karl Mccrx, Ausgew. Werke, b. 

I, s. 435. ) 

Och vidare 

"Den substantiella, sinnligt förnimbara världen, till vilken vi 

själva hör, är det enda verkliga . . ." Vårt "medvetande och tän-

kande, sä översinnligt det förefaller", är "produkten av ett sub-

stantiellt, kroppsligt organ, hjärnan . . .Materien är ej en pro-

dukt av anden, utan anden är själv endast den högsta produk-

ten av materien." (Karl ~tiTarx, Ausgew. Werke, Bd. I, s. 439.) 

Marx säger, i det han berör frågan om materien och tänkandet 

"Mara Tcun inte skilja tä7akandet från en muterie, son tciaaker. 

Den är alla förändringars subjekt." (Sammastädes, s. 400.) 

I det Lenin karakteriseras• den marxistiska filosofiska materia-

lismen säger han 

''Materialismen erkänner överhuvud taget det objektivt reella 

varat (materien) oberoende av medvetandet, av förnimmelsen, 

av erfarenheten . . . Medvetandet är . . . endast varats avbild, i 

bästa fall dess tillnärmelsevis riktiga (adekvata, idealiskt 

exakta) avbild." (Leni7a, Saml. verk, b. XIII, s. 266-267.) 

Och vidare 

cc) "Materien är det, som framkallar en förnimmelse, dä det 

verkar pä våra sinnesorgan; materien är den objektiva verklig-

het, som vi Tätt genom förnimmelsen . . . Materien, naturen, va-

rat, det fysiska är det primära, medan anden, medvetandet, för-

nimmelsen, det psykiska är det sekundära." (Sammastädes, s. 

119-120. ) 

b) "Bilden av världen är en bild av hur materien rör sig och 

hur 'materien tänlcer'." (Sammastädes, s. 288.) 

c) "Hjärnan är organ för tanken." (Sammastädes, s. 288.) 
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c) I motsats till idealismen, vilken bestrider möjligheten att 

fatta världen och dess lagbundenhet, ej tror på vära kunsl~apers 

tillförlitlighet, ej erkänner den objektiva sanningen och anser att 

världen är full av "ting i sig", vilka vetenskapen aldrig kan fatta, 

går den marxistiska filosofiska materialismen ut ifrån att värl-

den och dess lagbundenhet är fullt fattbar, att våra kunskaper om 

naturlagarna, som prövats genom erfarenheten och praktiken, 

är tillförlitliga kunskaper, som har betydelsen av objektiva san-

ningar, att det inte finns några ting i världen som ej kan fattas, 

utan endast sådana ting som ännu inte fattats, som kommen att 

upptäckas och fattas av vetenskapens och praktikens krafter. 

I det Engels kritiserar Kants och andra idealisters tes om att 

världen ej kan fattas och om ofattbara "ting i sig" samt försva-

rar materialismens kända tes om våra kunskapers tillförlitlighet, 

skriver han 

"Den mest slående vederläggningen av detta liksom alla an-

dra filosofiska grillel• är praktiken, nämligen experimentet och 

industrin. Om vi kan bevisa riktigheten av vår uppfattning om 

en naturföreteelse därmed att vi själva utför den, framkallar 

den ur dess betingelser och till på köpet tvingar den att tjäna 

våra syften, så är det slut med det kantska ofattbara 'tinget i 

sig'. De kemiska ämnen, som bildas iväxt- och djurkroppen, 

förblev sådana 'ting i sig', till dess den organiska kemin bör-

jade framställa dem det ena efter det andra; därmed blev 'tin-

get isig' ett ting för oss, som exempelvis alisarin, knappörtens 

färgämne, som vi inte längre odlar på åkern i knapprötterna, 

utan betydligt billigare och enklare framställer ur koltjära. Ko-

pernikus' solsystem var under loppet av trehundra år en hypo-

tes, som man kunde hålla hundra, tusen, tiotusen mot ett på, 

men det var i alla fall en hypotes ; men då Leverrier på basen 

av de genom detta system givna uppgifterna inte endast bevi-

sade, att det måste existera en ännu okänd planet, utan också 

räknade ut platsen på himmelen där denna planet måste befin-

na sig, och då Galle sedan verkligen fann denna planet, så var 
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Kopernikus' system därmed bevisat." (Karl ~Ylurx, Ausgew. 

Werke, b. I s. 436-437.) 

Lenin beskyllde Bogdanov, Basarov, Jusjkevitj och andra Macli-

anhängare för fideism samt hävdade materialismens kända tes om 

att våra vetenskapliga kunskaper om naturens lagbundenhet är 

tillförlitliga, att vetenskapens lagar representerar den objektiva 

sanningen. Han säger 

"Den moderna fideismen förkastar alls inte vetenskapen; den 

förkastar endast vetenskapens 'överdrivna anspråk', nämligen 

anspråket på den objektiva sanningen. Om det finnes en objek-

tiv sanning (som materialisterna anser), om naturvetenskapen, 

som återspeglar yttervärlden i den mänskliga 'erfarenheten', 

ensam är i stånd att ge oss den objektiva sanningen, så förkas-

tas ovillkorligen varje fideism." (Lenin, Saml. verk, b. XIII, s. 

102. ) 

Sådana är i korthet den marxistiska filosofiska materialismens 

~~araktärsdrag. 

Det är lätt att förstå, vilken kolossal betydelse det har att ut-

sträcka den filosofiska materialismens teser till studiet av sam-

hällslivet, till studiet av samhällets historia, vilken kolossal bety-

delse det har att tillämpa dessa teser på samhällshistorien, på 

proletariatets partis praktiska verksamhet. 

Om naturföreteelsernas sammanhang och deras ömsesidiga be-

roende är naturutvecklingens lagar, så framgår härav, att sam-

manhanget och det ömsesidiga beroendet hos samhällslivets före-

teelser inte heller är någonting tillfälligt, utan samhällsutveck-

lingens lagar. 

Således upphör samhällslivet, samhällets historia att vara en 

samling "tillfälligheter", ty samhällets historia blir till en lagbun-

den samhällsutveckling, och studiet av samhällets historia för-

vandlas till en vetenskap. 

Således får det proletära partiets praktiska verksamhet ej ba-

sera sig på "framstående personers" fromma önskningar, inte på 

"förnuftets", "den allmänna moralens" o. s. v. krav, utan på sam-

hällsutvecklingens lagar, på studiet av dessa lagar. 
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Vidare. Om världen är fattbar och våra kunskaper om natur-

utvecklingens lagar är tillförlitliga kunskaper, som har betydelsen 

av objektiva sanningar, så följer härav att samhällslivet och sam-

hällsutvecklingen även är fattbara ocli vetenskapens resultat be-

träffande samhällsutvecklingens lagar är tillförlitliga resultat, 

som har betydelsen av objektiva sanningar. 

Således kan vetenskapen om samhällets historia, oavsett allt det 

komplicerade i samhällslivets företeelser, bli en lika exakt veten-

skap som exempelvis biologin och bli i stånd att utnyttja sam-

hällsutvecklingens lagar för praktisk tillämpning. 

Således får det proletära partiet i sin praktiska verksamhet ej 

låta leda sig av några slags tillfälliga motiv, utan av samhällsut-

vecklingens lagar, av de praktiska slutledningarna ur dessa lagar. 

Således förvandlas socialismen från drömmen om en bättre 

framtid för mänskligheten till en vetenskap. 

Således måste sambandet mellan vetenskapen och den praktiska 

verksamheten, sambandet mellan teorin och praktiken, deras en-

het l~li det proletära partiets ledstjärna. 

Vidare. Om naturen, varat, den materiella världen är det primä-

ra, medan medvetandet, tänkandet är det sekundära, det här'.edda, 

om den materiella världen utgör den objektiva verkligheten, som 

existerar oberoende av människornas medvetande, medan medve-

tandet är en återspegling av denna objektiva verklighet, så följer 

härav att samhällets materiella liv, dess vara, också är primärt, 

medan dess andliga liv är sekundärt och härlett, att samhällets 

materiella liv är den objektiva verkligheten, som existerar oberoen-

de av människornas vilja, medan samhällets andliga liv är en åter-

spegling av denna objektiva verklighet, är varats återspegling. 

Således måste källan till utformandet av samhällets andliga liv, 

källan till samhällsideernas, samhällsteoriernas, de politiska åsik-

ternas, de politiska institutionernas ursprung inte sökas i själva 

ideeriia, teorierna, äsikterna, i de politiska institutionerna, utan i 

betingelserna för samhällets materiella liv, i det samhälleliga va-

rat, vars avbild dessa ideer, teorier, åsikter o. s. v. utgör. 

Om således under olika perioder i samhällets historia :aktta-
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ges olika samhälleliga ideer, teorier, åsikter och politiska institu-

tioner, om vi under slavägarsystemet påträffar vissa samhälleliga 

ideer, teorier, åsikter och politiska institutioner, under feodalis-

men andra och under kapitalismen återigen andra, så förklaras 

detta ej av själva ideernas, teoriernas, åsikternas och de politiska 

institutionernas "natur", deras "egenskap", utan av de olika 

betingelserna för samhällets materiella liv under olika perioder av 

samhällsutvecklingen. 

Sådant samhällets vara, sådana betingelserna för samhällets 

materiella liv är, sådana är också dess ideer, teorier, politiska 

åsikter och politiska institutioner. 

I detta sammanhang säger Marx 

"Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras 

vara, utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer de-

ras medvetande." (Karl Marx, Ausgew. 4Verke, b. I, s. 359. ) 

Således, för att ej begå fel i politiken och ej förfalla till tom-

ma drömmerier, får det proletära partiet i sin verksamhet inte 

gå ut ifrån "det mänskliga förnuftets" abstrakta "principer", utan 

från de konkreta betingelserna för samhällets materiella liv som 

samhällsutvecklingens avgörande kraft, inte frän "stora mäns" 

fromma önskningar, utan frän de reella behoven för det materiella 

samhällslivets utveckling. 

Utopisternas, bland dem "de folkligas", anarkisternas, socialist-

revolutionärernas bankrutt förklaras bland annat därav, att de 

ej erkände den primära roll, som betingelserna för samhällets ma-

teriella liv spelar i samhällsutvecklingen, att de förföll till idea-

lism och ej byggde sin praktiska verksamhet på basis av behoven 

för det materiella samhällslivets utveckling, utan oberoende av 

dem och i motsats till dem, att de byggde på grundvalen av "ide-

ella planer" och "allomfattande projekt", lösryckta från det verk-

liga samhällslivet. 

Marxismen-leninismens kraft och livsduglighet består i att den 

i sin praktiska verksamhet stödjer sig just på behoven för det ma-

teriella samhällslivets utveckling, utan att någonsin lösrycka sig 

från det verkliga samhällslivet. 
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Av Marx' oi-d följer likväl inte, att de samhälleliga ideerna och 

teorierna, de politiska åsikterna och de politiska institutionerna 

ej har någon betydelse i samhällslivet, att de ej utövar återverkan 

på det samhälleliga varat, på utvecklingen av de materiella be-

tingelserna för samhällets liv. Vi har här tills vidare talat om de 

samhälleliga ideernas, teoriernas, åsikternas och de politiska in-

stitutionernas zcrsprac~tg, om deras upplcontst, om att samhällets 

andliga liv utgör en återspegling av betingelserna för dess mate-

riella liv. Vad de samhälleliga ideernas, teoriernas, åsikternas, de 

politiska institutionernas betydelse beträffar, vad deras roll ihis-

toi•ieii beträffar, så förnekar inte den historiska materialismen, 

utan tvärtom understryker deras allvarliga roll och betydelse 

i samhällslivet, i samhällets historia. 

Det finns olika samhälleliga ideer och teorier. Det finns gam-

la ideer och teorier, som levat ut sin tid och som tjänar de bort-

döende samhällskrafternas intressen. Deras roll består i att 

de hämmar samhällsutvecklingen och dess framåtskridande. Det 

finns nya, progressiva ideer och teorier, vilka tjänar de progres-

siva samhällskrafternas intressen. Deras betydelse består i att de 

underlättar samhällets utveckling, dess framåtskridande, varvid de 

erhåller allt större betydelse ju mera exakt de återspeglar behoven 

för det materiella samhällslivets utveckling. 

NS-a samhälleliga ideer och teorier uppstår först sedan det mate-

riella samhällslivets utveckling ställt samhället nya uppgifter. 

Men sedan de uppstått, blir de en högst betydande kraft, som 

hjälper till att lösa de nya uppgifter, vilka det materiella sam-

hällslivets utveckling ställt, underlättar samhällets framåtskri-

dande. Just här yttrar sig också de nya ideernas, de nya teorier-

nas, de nya politiska åsikternas, de nya politiska institutionernas 

utomordentligt organiserande, mobiliserande och omdanande be-

tydelse. Nya samhälleliga ideer och teorier uppstår också egentli-

gen därför, att de är nödvändiga för samhället, därför att det 

utan deras organiserande, mobiliserande och omdanande arbete 

är omvjligt att lösa de mognade uppgifterna i det materiella sam-

hällslivets utveckling. De nya samhälleliga ideerna och teorierna;
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vilka uppstått pä basis av de nya uppgifter, som utvecklingen av 

det materiella samhällslivet ställt, bryter sig väg, blir folkmassor-

nas tillhörighet, mobiliserar dessa, organiserar dem mot de bort-

döende samhällskrafterna, och underlättar på så sätt störtandet 

av dessa bortdöende samhällskrafter, vilka bromsar det materiella 

samhällslivets utveckling. 

Så påverkar de samhälleliga ideerna, teorierna och politiska 

institutionerna, vilka uppstått på grundval av de mognade upp-

gifterna för det materiella samhällslivets och det samhälleliga va-

rats utveckling, senare själva det samhälleliga varat, det materi-

ella samhällslivet, och skapar de betingelser som är nödvändiga 

för att slutföra lösandet av det materiella samhällslivets mogna-

de uppgifter samt möjliggöra dess fortsatta utveckling. 

I detta sammanhang säger >Vlarx 

"Teorin blir till materiell makt, sä snart den bemäktigar sig 

massorna." (~11arx-E7tgels, Gesamtausgabe, Erste Abteilung, b. 

I, erster Halbband, s. 614.) 

Således måste proletariatets parti för att ha möjlighet att på-

verka det materiella samhällslivets betingelser ocli påskynda de-

ras utveckling, påskynda deras förbättrande, stödja sig på en så-

dan samhällsteori, en sådan samhällside, som riktigt återspeglas• 

behoven för det materiella samhällslivets utveckling ocli som pä 

grund härav är i stånd att sätta de breda folkmassorna i rörelse, 

i stånd att mobilisera dem och av dem organisera det proletära 

partiets stora arme, som är redo att slå ned de reaktionära kraf-

terna och bana väg för samhällets progressiva krafter. 

"Ekonomisternas" och mensjevikernas bankrutt förklaras bland 

annat därav, att de inte insåg den progressiva teorins, den pro-

gressiva idens mobiliserande, organiserande och omdanande roll 

utan förföll till vulgärmaterialism och reducerade sin roll nästan 

till intet samt dömde följaktligen partiet till passivitet och vege-

terande. 

Marxismen-leninismens kraft ocli levnadsduglighet består i 

att den stödjer sig på en progressiv teori, som riktigt återspeglar 

behoven hos det materiella samhällslivets utveckling, lyfter teo-
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rin till en tillbörlig höjd och anser det vara sin -sk3ridighz~i att 

helt och fullt utnyttja dess mobiliserande, organiserande och om-

danande kraft. 

Så löser den historiska materialismen frågan om förhållandet 

mellan det samhälleliga varat och det samhälleliga medvetandet, 

mellan betingelserna för det materiella livets utveckling och ut-

vecklingen av samhällets andliga liv. 

Det återstår att utreda frågan : vad bör man ur den historiska 

materialismens synpunkt förstå med "betingelserna för det ma-

teriella samhällslivet", vilka i sista hand bestämmer samhällets 

fysionomi, dess ideer, åsikter, politiska institutioner o. s. v. ? 

I sj~ilva verket —vad är detta för "betingelser för det materi-

ella samhällslivet", vilka är deras kännetecken ? 

I begreppet "betingelserna för det materiella samhällslivet" in-

går otvivelaktigt för det första den samhället omgivande naturen, 

den geografiska miljön, som är en av de nödvändiga och ständiga 

betingelserna för samhällets materiella liv och som självfallet 

inverkar på samhällsutvecklingen. Vilken roll spelar den geogra-

fiska miljön i samhällets utveckling? :~;r inte den geografiska mil-

jön deii huvudkraft, som bestämmer samhällets fysionomi, karak•• 

tåren av människornas samhällssystem och övergången från etL 

system till ett annat ? 

Den historiska materialismen besvarar denna fråga nekande. 

Den geografiska miljön är obestridligen en av de ständiga och 

nödvändiga betingelserna för samhällsutvecklingen och den invet -

lcar naturligtvis pä samhällsutvecklingen —den påskyndar eller 

fördröjer samhällsutvecklingens gång. l~1en dess inflytande är ej 

det bestämrriancle inflytandet, emedan samhällets förändringar 

och utveckling försiggår ojämförligt mycket snabbare än dei: 

geografiska miljöns förändringar och utveckling. Under loppet av 

tre tusen år hann tre olika samhällssystem avlösas i Europa: ur-

samhällets system, slavägarsystemet samt feodalsystemet, och i 

östra delen av Europa, i Sovjetunionen, har till och med fyra sam-

hällssystem blivit avlösta. Under samma period har de geografiska 

förhållandena i Europa antingen inte alls förändrats eller också 
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förändrats till den graa obetydligt, att geografin till och med väg-

rar att tala om det. Det är också föi•stäeligt. För någorlunda all-

varliga förändringar i den geografiska miljön kräves miljoner är, 

medan några hundra eller ett par tusen är är tillräckliga för de 

betydelsefullaste ändringar i människornas samhällssystem. 

Men härav följer, att den geografiska miljön ej kan tjäna som 

huvudorsak, som bestämmu~ade orsak för samhällsutvecklingen, ty 

det som förblir nästan oförändrat under loppet av tiotusentals år, 

kan inte tjäna som huvudorsak till utvecklingen av det, som ge-

nomgår djupgående förändringar under loppet av hundra år. 

Det är vidare otvivelaktigt, att folkmängdens ökning, den ena 

eller den andra befolkningstätheten också ingår i begreppet "be-

tingelserna för det materiella samhällslivet", ty människorna bil-

dar ett nödvändigt element av betingelserna för det materiella 

samhällslivet, och utan att det finnes ett visst minimum männi-

skor, kan intet som helst materiellt samhällsliv finnas. Är inte 

folkmängdens ökning den huvudkraft, som bestämmer karaktä-

ren av människornas samhällssystem ? 

Den historiska materialismen besvarar också denna fråga ne-

kande. 

Självfallet har folkmängdens ökning inflytande på samhälls-

utvecklingen, underlättar eller fördröjer samhällsutvecklingen, 

men den kan inte vara samhällsutvecklingens huvudkraft, och dess 

inflytande på samhällsutvecklingen kan ej vara bestä~t~nande, 

emedan folkmängdsökningen ioch för sig ej ger nyckeln till att 

förklara, varför ett givet samhällssystem avlöses just av ett be-

stämt nytt system och inte av något annat, varför• ursamhället 

avlöstes just av slavägarsystemet, detta av feodalsystemet, detta 

av det borgerliga systemet och inte av något slags annat system. 

Om folkmängdens ökning skulle vara den bestämmande kraften 

för samhällsutvecklingen, så skulle en större befolkningstäthet 

ovillkorligen kalla till liv ett samhällssystem av motsvarande hög-

re typ. Men detta iakttager man i verkligheten inte. I Kina är be-

folkningstätheten fyra gånger större än i USA, men likväl står 

USA högre än Kina ur samhällsutvecklingens synpunkt, t~~ i Kina 
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råder fortfarande ett halvfeodalt system, medan US ~ för länge 

sedan uppmitt kapitalismens högsta utvecklingsstadium. IBelgien 

är befolkningstätheten 19 gånget' storre än i USA oclt 26 gånger 

större än i Sovjetunionen, men likväl svir USA högre gin I3elgicn 

ur samhällsutvecklingens synpunkt, och jämfört med Sovjetunio-

nen har Belgien blivit efter en hel historisk epok, ty i Belgien 

härskar det kapitalistiska systemet, medan Sovjetunionen redan 

gjort. slut pä kapitalismen och h~ir upprättat det socialistiska sy-

stemet. 

av detta följer, att folkmängdens ökning ej äz• och ej kan 

vara samhällsutvecklingens huvudkraft, som bestär,2.mer samhälls-

systemets karaktär, samhällets fysionomi. 

Vari består dä i så fall den huvudkraft inom systemet av be-

tingelser för det materiella samhällslivet, som bestämmer sam-

hällets fysionomi, samhällssystemets karaktär, samhällets utveck-

ling från ett system till ett annat? 

Denna kraft anser den historiska materialismen vara luttet uf t. 

zatvi~tnu de medel till livstcppelt~illc, som är nödvändiga för män-

niskornas existens, suttet att p~•odtcceru mrcteriellu ~t~/ttiglteter: 

livsredel, kläder, skor, bostäder, bränsle, produktionsredskap och 

så vidare, vilka är nödvändiga föz• att samhället skall kunna leva 

och utvecklas. 

För att leva måste man ha livsmedel, kläder, skor, bostäder, 

bränsle o. s. v., för att ha dessa materiella nyttigheter måste 

man producera dem, och för att producera dem måste man ha 

produktionsredskap, med vilkas hjälp människorna framställer 

livsmedel, kläder, skor, bostäder, bränsle o. s. v., måste man kunna 

tillverka dessa redskap och förstå att använda dem. 

Prodttl,.tio>zsr•edsh.upett, med vilkas hjälp de materiella nyttig-

heterna framställes, m.u~t~iiskor~zu, vilka sätter produktionsred-

skapen i rörelse och förverkligar framställningen av materiella 

nyttigheter tack vare en viss produkt~io~tserfure~th.et och ua•bets-

slticlr.liyhet —alla dessa element tillsammans bildar samhällets 

prodtcictwkruftc~•. 

Men produktivkrafterna utgör endast den ena sidan av pro-
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duktronen, den ena sidan av produktionssättet, vilken ger uttryck 

åt människornas förhållande till föremålen och krafterna i natu-

ren, vilka tages i bruk för framställningen av materiella nyttig-

heter. Den andra sidan av produktionen, den andra sidan av 

produktionssättet utgör människornas förhållande till varandra 

i produktionsprocessen, människornas prodzcktionsförhullunden. 

Människorna kämpar mot naturen och utnyttjar naturen för att 

framställa materiella nyttigheter ej isolerade från varandra, ej 

i form av från varandra lösryckta individer, utan gemensamt, i 

grupper, i samhällen. Därför är produktionen alltid och under 

alla förhållanden en su~rthällelig produktion. Under det männi-

skorna utför framställningen av materiella nyttigheter, upprättar 

de sinsemellan olika inbördes förhållanden inom produktionen, 

olika produktionsförhållanden. Dessa förhållanden kan vara för-

hållanden av samverkan och ömsesidig hjälp av personer som är 

fria från utsugning, de kan vara förhållanden av herravälde och 

underkastelse, de kan slutligen vara övergångsförhållanden från 

den ena formen för produktionsförhållandena till den andra. Men 

vilken karaktär produktionsförhållandena än har, så utgör de —

alltid och under alla system —ett lika så nödvändigt produktions-

element som samhällets produktivkrafter. 

"I produktionen —säger Marx —inverkar människorna inte 

endast på naturen, utan också pä varandra. De producerar 

endast genom att de samverkar på ett bestämt sätt och ömse-

sidigt utbyter sin verksamhet. För att producera träder de i 

bestämda förbindelser och förhållanden till varandra, och en-

dast inom dessa samhälleliga förbindelser och förhällanden 

äger deras inverkan på naturen, äger produktionen rum." (Karl 

Marx, Ausgew. Werke. b. I, s. 261. ) 

Följaktligen omfattar produktionen och produktionssättet så-

väl samhällets produktionskrafter som också människornas pro-

duktionsförhållanden och utgör på så sätt förkroppsligandet av 

dessas enhet i de materiella nyttigheternas produktionsprocess. 

En uv produktionens säregenheter består i att den aldrig blir 

stående på en punkt för en längre period utan ständigt befinner 
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sig i ett tillstånd av förändring och utveckling, varvid föränd-

ringarna iproduktionssättet oundvikligen framkallar en föränd-

ring av hela samhällssystemet, av de samhälleliga ideerna, de po-

litiska åsikterna, de politiska institutionerna —framkallar ett 

omdanande av Hela den samhälleliga och politiska strukturen. På 

olika utvecklingsstadier använder människorna olika produktions-

sätt, eller för att uttrycka sig enklare —har olika levnadssätt. 

I ursamhället existerar ett produktionssätt, under slaveriet ett 

annat produktionssätt, under feodalismen ett tredje produktions-

sätt. o. s. v. I överensstämmelse härsned är också människornas 

samhällssystem, deras andliga liv, deras åsikter, deras politiska 

institutioner olika. 

Sådant samhällets produktionssätt är, sädant är i huvudsak 

också själva samhället, sådana är dess ideer och teorier, dess 

politiska åsikter och institutioner. 

Eller för att tala enklare: sädant människornas levnadssätt är, 

sädant är också deras tänkesätt. 

Detta innebär, att samhällets utvecklingshistoria ifrämsta rum-

met sir historien om produktionsutvecklingen, historien om de pro-

duktionssätt, vilka avlöser varandra under århundradenas lopp, 

historien om utvecklingen av produktivkrafterna och människor-

nas produktionsförhållanden. 

Således är samhällsutvecklingens historia på samma gång his-

torien om själva framställarna av de materiella nyttigheterna, 

historien om de arbetande massorna, vilka utgör produktionspro-

cessens huvudkrafter och utför produktionen av de materiella 

nyttigheter, som är nödvändiga för samhällets existens. 

Således kan den historiska vetenskapen, om den vill vara en 

verklig vetenskap, ej längre reducera samhällsutvecklingens histo-

ria till kungarnas och härförarnas handlingar•, till "erövrar-

nas" och "statsbetvingarnas" handlingar, utan måste framför allt 

sysselsätta sig med Historien om de materiella n3~ttigheternas 

framställare, med de arbetande massornas historia, med folkens 

Historia. 

Således får nyckeln till studiet av samhällshistoriens lagar ej 
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sökas i människornas huvuden, ej i samhällets åsikter och ideer, 

utan i det produktionssätt, som praktiseras av samhället under 

varje given historisk period, i samhällets ekonomi. 

Således består den historiska vetenskapens allra främsta upp-

gift fatt studera och upptäcka produktionslagarna, lagarna för 

produktivkrafternas och produktionsförhållandenas utveckling, 

lagarna för samhällets ekonomiska utveckling. 

Således måste proletariatets parti, om det vill vara ett verk-

ligt parti, framför allt tillägna sig kunskap oin produktionsut-

vecklingens lagar, kunskap om den ekonomiska samhällsutveck-

lingens lagar. 

Således måste proletariatets parti för att ej begå fel i politiken, 

såväl vid utformandet av sitt program som också i sin praktiska 

verksamhet framför allt utgå ifrån produktionsutvecklingens la-

gar, från den ekonomiska samhällsutvecklingens lagar. 

Produktionens undra säregenlaet består i att dess förändringar 

och utveckling alltid börjar med förändringar och utveckling av 

produktivkrafterna, främst med produktionsredskapens föränd-

ringar och utveckling. Produktivkrafterna är alltså produktio-

nens rörligaste och mest revolutionära element. Att börja med 

förändras och utvecklas samhällets produktivkrafter och sedan —

beroende av dessa förändringar och i överensstämmelse med dem 

— förändras människornas produktionsförhållanden, människor-

nas ekonomiska förhållanden. Detta betyder likväl inte, att pro-

duktionsförhållandena ej inverkar på produktivkrafternas ut-

veckling och att de senare inte är beroende av de förra. Idet 

produktionsförhållandena utvecklas i beroende av produktivkraf-

ternas utveckling, inverkar de i sin tur på produktivkrafternas 

utveckling, påskyndar eller fördröjer den. Härvid mäste man ob-

servera, att produktionsförhållandena ej alltför länge kan bli efter 

produktivkrafternas tillväxt och stå i motsättning till dessa, eme-

dan produktivkrafterna kan utvecklas i fullt mått endast i det 

fall att produktionsförhållandena står i överensstämmelse med 

produktivkrafternas karaktär och tillstånd samt ger produktiv-

krafternas utveckling spelrum. Därför måste produktionsförhål-
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landena, hur de än blivit efter produktivkrafternas utveckling, 

förr eller senare kotnma i överensstämmelse —och kommer verk-

ligen iöverensstämmelse —med produktivkrafternas utvecklings-

nivå, med produktivkrafternas karaktär. I motsatt fall skulle en 

fundamental rubbning av enheten mellan produktivkrafterna och 

produktionsförhållandena inom produktionssystemet inträda, ett 

avbrott i produktionen i dess helhet, en produktionskris, produk-

tivkrafternas förstörande. 

Exempel på bristande överensstämmelse mellan produktionsför-

hållandena och produktivkrafternas karaktär, exempel på en kon-

flikt mellan dem utgör de ekonomiska kriserna i de kapitalistiska 

länderna, där det kapitalistiska privatägandet av produktionsmed-

len befinner sig i skriande brist på överensstämmelse med produk-

tionsprocessens samhälleliga karaktär, med produktivkrafternas 

karaktär. Resultatet av denna bristande överensstämmelse är de 

ekonomiska kriserna, vilka leder till produktivkrafternas förstö-

rande, varvid själva denna bristande överensstämmelse utgör den 

ekonomiska grundvalen för den sociala revolutionen, som är kal-

lad att förstöra de nuvarande produktionsförhållandena och ska-

pa nya, vilka står i överensstämmelse med produktivkrafternas 

karaktär. 

Och tvärtom, ett exempel på full överensstämmelse mellan pro-

duktionsförhållandena och produktivkrafternas karaktär är den 

socialistiska folkhushållningen i Sovjetunionen, där samhällets 

ägande av produktionsmedlen står i full överensstämmelse med 

produktionsprocessens samhälleliga karaktär och där det på grund 

härav ej förekommer vare sig ekonomiska kriser eller ödeläg-

gande av produktivkrafterna. 

Följaktligen är produktivkrafterna ej endast produktionens rör-

ligaste och mest revolutionära element. De är dessutom produk-

tionsutvecklingens bestämmande element. 

Sådana produktivkrafterna är, sådana måste också produktions-

förhållandena vara. 

Om produktivkrafternas tillstånd svarar på frågan, med vilka 

produktionsverktyg människorna framställer de materiella nyttig-
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heter, som är nödvändiga för dem, så svarar produktionsförhål-

landenas tillstånd på en helt annan fråga : i vems besittning be-

finner sig prodzcktio~ismedlen (jorden, skogen, vattnet, naturrike-

domarna, räämnena, produktionsverktygen, produktionsbyggna-

derna, trafik- och kommunikationsmedlen o. s. v.), till vems dis-

position står produktionsmedlen, till helå samhällets disposition 

eller till enskilda personers, gruppers, klassers disposition, vilka 

utnyttjar dem för att utsuga andra personer, grupper, klasser. 

Den schematiska bilden av produktivkrafternas utveckling 

från äldsta tider till våra dagar ser ut på följande sätt. Över-

gång från primitiva stenredskap till båge och pil och i samband 

härmed övergång från jägarens levnadssätt till tämjande av djur 

och primitiv boskapsskötsel ; övergång från stenverktyg till me-

tallverktyg (järnyxa, plog med järnbill o. s. v.) samt i överens-

stämmelse härmed övergång till växtodling och till åkerbruk; fort-

satt förbättring av metallverktygen för råämnenas bearbetande, 

övergång till smide med blåsbälg, övergång till krukmakeri och i 

överensstämmelse härmed utveckling av hantverket, hantverkets 

skiljande från åkerbruket, utveckling av den självständiga hant-

verks- och sedan manufakturproduktionen ; övergång från pro-

duktion med Hantverksredskap till maskin samt hantverks- och 

manufakturproduktionens förvandling till maskinindustri ; över-

gång till maskinsystem och uppkomst av den moderna mekanise-

rade storindustrin —sådan är den allmänna, långt ifrån fullstän-

diga bilden av utvecklingen av samhällets produktivkrafter under 

loppet av mänsklighetens historia. Härvid är det klart, att pro-

duktionsverktygens utveckling och förbättring utfördes av män-

niskor, som stod i förhållande till produktionen, och inte obero-

ende av människorna —följaktligen, samtidigt med produktions-

verktygens förändring och utveckling, förändrades och utveckla-

des människorna som produktivkrafternas viktigaste element, för-

ändrades och utvecklades deras produktionserfarenhet, deras ar-

betsvana, deras förmåga att använda produktionsverktygen. 

I överensstämmelse med förändringen och utvecklingen av sam-

hällets produktivkrafter under historiens lopp förändrades och 
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utvecklades människornas produktionsförhållanden, deras ekono-

miska förhållanden. 

Historien känner fem huvudtyper av produktionsförhållanden 

ursamhället, slaveriet, feodalismen, kapitalismen och socialis-

men. 

Under ursamhällets system är det samhälleliga ägandet av pro-

duktionsmedlen grundvalen för produktionsförhållandena. Detta 

motsvarar i huvudsak produktivkrafternas karaktär under denna 

period. Stenredskapen och därpå uppträdande båge och pilar ute-

slöt möjligheten av individuell kamp mot naturkrafterna och rov-

djuren. För att samla in frukter i skogen, fånga fisk i vattnet, 

uppföra något slags bostad, är människorna tvungna att arbeta 

gemensamt, därest de ej vill falla offer för svältdöden, rovdju-

ren eller grannsamhällena. Det gemensamma arbetet leder till 

gemensamt ägande av produktionsmedlen liksom också till den 

framställda produkten. Här finns ännu inget begrepp om privat-

äganderätt till produktionsmedlen, ifall man bortser från den per-

sonliga äganderätten till en del produktionsverktyg, vilka på sam-

ma gång utgör verktyg till försvar mot rovdjuren. Här finnes 

ingen exploatering, inga klasser. 

Under slavägarsystemet utgöres grundvalen för produktions-

förhållandena av att slavägaren äger produktionsmedlen och även 

producenten —slaven, som slavägaren kan sälja, köpa och döda 

sor:1 ett kreatur. Sådana produktionsförhållanden motsvarar i hu-

vudsak produktivkrafternas tillstånd under denna period. I stäl-

let föi• stenredskap har människorna nu metallredskap till sin dis-

position, istället för den eländiga och primitiva jakthushållningen, 

som inte loände boskapsskötsel eller åkerbruk, uppträder boskaps-

skötsel, åkerbruk, hantverk, arbetsdelning mellan dessa produk-

tionsgrenar, uppstår möjlighet att byta produkter mellan enskilda 

personer och samhällen, möjlighet att samla rikedomar i händer-

na p~i några få, ett verkligt hopande av produktionsmedlen i en 

minoritets händer, möjlighet att underordna de många under de 

få och förvandla dem till slavar. Här finnes inte längre ett ge-

mensamt och fritt arbete av alla samhällets medlemmar i produk-
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tionsprocessen, här råder tvångsarbete av slavar, som exploateras 

av de icke-arbetande slavägarna. Därför finnes inte heller gemen-

sam äganderätt vare sig till produktionsmedlen eller till den fram-

ställda produkten. Den avlöses av privatägande. Här är slaväga-

ren den främsta och huvudsakliga ägaren med fulla rättigheter. 

Rika och fattiga, utsugare och utsugna, fullt berättigade och 

rättslösa, en förbittrad klasskamp mellan dem —det är bilden av 

slavägarsystemet. 

Under feodalsystemet utgöres grundvalen för produktionsförhäl-

landena av att feodalherren äger produktionsmedlen och delvis 

producenten —den livegne, som feodalherren inte längre kan 

döda, men som han kan sälja och köpa. Vid sidan av det feodala 

ägandet existerar bondens och hantverkarens individuella ägande 

av produktionsverktygen och deras privathushåll, som är baserat 

på personligt arbete. Sådana produktionsförhållanden motsvarar 

i huvudsak produktivkrafternas tillstånd under denna period. 

Fortsatt förbättring av järnets smältning och bearbetning; järn-

plogens och vävstolens spridning; fortsatt utveckling av åkerbru-

ket, trädgårdsodlingen, vinodlingen, smörberedningen ; vid sidan 

av hantverkarnas verkstäder uppträder manufakturföretag — så-

dana är de karakteristiska dragen för produktivkrafternas till-

stånd. 

De nya produktivkrafterna kräver, att den arbetande skall visa 

ett visst initiativ i produktionen, en viss arbetslust och intresse 

föt• arbetet. Därför överger feodalherren slaven, som ej är intres-

serad för arbetet och fullständigt utan initiativ, och föredrar att 

ha att göra med den livegne, som har sitt eget hushåll, sina pro-

duktionsverktyg och ett visst intresse för arbetet, vilket är nöd-

vändigt för att han skall bruka jorden och betala feodalherren 

in natura av sin skörd. 

Privatäganderätten erhåller här en fortsatt utveckling. Utsug-

ningen är nästan lika hård som under slaveriet —den är endast 

något mildrad. Klasskampen mellan utsugarna och de utsugna 

utgör feodalsystemets grunddrag. 

Under det kapitalistiska systemet utgöres grundvalen för pro-
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duktionsförhållandena av den kapitalistiska äganderätten till pro-

duktionsmedlen, medan äganderätten till producentet•na, lönear-

betarna, saknas, då kapitalisten ej kan vare sig döda eller sälja 

dem, emedan de är fria från personligt beroende men berövade 

produktionsmedel och för att ej dö av hunger tvungna att sälja 

sin az•betskraft till kapitalisten och bära utsugningens ok på sin 

nacke. Vid sidan av det kapitalistiska ägandet av produktions-

medlen existerar under första tiden i stor utsträckning de från 

livegenskapsberoende frigjorda böndernas och hantverkarnas pri-

vatägande av produktionsmedlen, baserat på personligt arbete. I 

stället för har~tverkarverkstädet• och manufakturföretag har upp-

stått väldiga fabriken• och verkstäder utrustade med maskiner. I 

stället för de adliga godsen, sotn brukades med böndernas primi-

tiva produktionsverktyg, har uppstått stora lapitalistiska jord-

bruk, som drives på agt•oteknikens grundval och är försedda med 

lantbruksmaskiner. 

De nya produktivkrafterna kräver, att producenterzta skall vara 

kultzzt•ellt högre stående och intelligentare än de förtryckta och 

okunniga livegna, att de skall vara i stånd att begripa sig på 

maskinen och sköta den riktigt. Därför föredrar kapitalisterna 

att ha att göta med de från livegenskapens bojor fria lönearbe-

tarna, som är tillräckligt kultiverade för att kunna handskas med 

maskinerna riktigt. 

>tiTen då kapitalismen utvecklade produktivkrafterna till en kolos-

sal omfattning, utvecklade den sig i motsättningar, som den inte 

själv kan lösa. Genom att producera alltmera varor och sänka 

priset•na på varorna, skärpet• kapitalismen konkurrensen, ruinerar 

massan av små och medelstora privatägare, förvandlar dem till 

proletärer och sänker deras köpkraft, med påföljd att avsättningen 

av de producerade varorna blir omöjlig. Genom att utvidga pro-

duktionen och samla miljoner arbetare i väldiga fabriker och 

verkstäder, ger kapitalismen emellertid produktionsprocessen en 

samh~illelig karaktär och undergräver därmed sin egen basis, eme-

dan produktionsprocessens samhälleliga karaktär kräver samhälle-

ligt ägande av produktionsmedlen, under det at;, ägandet av pro-
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duktionsmedlen förblir privatkapitalistiskt och oförenligt med 

produktionsprocessens samhälleliga karaktär. 

Dessa oförsonliga motsättningar mellan produktivkrafternas 

karaktär och produktionsförhållandena ger sig tillkänna i perio-

diska överproduktionskriser, då kapitalisterna, som ej finner en 

köpkraftig efterfrågan till följd av att de själva ruinerat befolk-

ningsmassan, är tvungna att bränna produkter, förstöra färdiga 

varor, inställa produktionen ocli ödelägga produktivkrafterna, då 

miljoner av befolkningen är tvungna att utstå arbetslöshet och 

svält, inte för att varorna ej räcker till, utan för akt det produ-

cerats för mycket varor. 

Detta innebär, att de kapitalistiska produktionaföi•liållandena 

upphört att motsvara de samhälleliga produktivkrafternas till-

stånd och kommit i oförsonlig motsättning till dem. 

Det innebär, att kapitalismen går havande med revolutionen, 

som är kallad att ersätta det nuvarande kapitalistiska ägandet av 

produktionsmedlen med det socialistiska ägandet. 

Det finnbär, att den ytterligt skärpta klasskampen mellan explo-

atörerna och de exploaterade utgör det kapitalistiska systemets 

grunddrag. 

Under det socialistiska systemet, som hittills förverkligats en-

dast iSovjetunionen, utgöres grundvalen för produktionsförhällan-

dena av att samhället äger produktionsmedlen. Här finns inte 

längre vare sig utsugare eller utsugna. De framställda produkter-

na fördelas efter arbetsprestation enligt principen : "den som inte 

arbetar skall inte heller äta". Det inbördes förhållandet mellan 

människorna i produktionsprocessen karakteriseras här som ett 

förhållande av kamratligt samarbete och socialistisk ömsesidig 

hjälp av från utsugning fria arbetande. Här står produktionsför-

hållandena ifull överensstämmelse med produktivkrafternas till-

stånd, ty produktionsprocessens samhälleliga karaktär befästes av 

det samhälleliga ägandet av produktionsmedlen. 

Därför känner den socialistiska produktionen i Sovjetunionen 

inga periodiska överproduktionskriser och med dem förknippade 

orimligheter. 
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Därför• utvecklas produktivkrafterna här i forcerat tempo, dä 

de produktionsförhållanden, som motsvaras• dem, ger dem fullt 

spelrum för en sådan utveckling. 

Sådan är bilden av utvecklingen av människornas produktions-

förhållanden under mänsklighetens historia. 

Sådan är den avhängighet, i vilken produktionsförhållandenas 

utveckling står till de samhälleliga produktivkrafternas utveck-

ling, framför allt till produktionsverktygens utveckling, till följd 

varav produktivkrafternas förändringar och utveckling förr eller 

senare leder till motsvarande förändringar och utveckling av pro-

dukts onsförhållandena. 

"Bruk och tillverkning av arbetsmedel)   säger I~~Iarx — ehu-

ru isin grodd något redan för vissa djurarter eget, karakterise-

rar den specifikt mänskliga arbetsprocessen, och Franklin defi-

nierar därför människan som —ett verktygsfabricerande 

djur. Samma vikt, som uppbyggandet av slielettrerter har för 

kännedomen om djursläktens organisation, vilka gått under, har 

lämningarna av arbetsmedel för bedömandet av ekonomiska 

samhällsformationer, vilka gätt under. Det är inte vud som gö-

res, utan hur, med vilka arbetsmedel det göres, som skiljer de 

ekonomiska epokerna . . .Arbetsmedlen är inte blott gradmätare 

på elen mänskliga arbetskraftens utveckling, utan utvisar också 

de samhälleliga förhållanden, i vilka arbetet utföres". (Kur) 

wlurx, "Kapitalet", b. I, Stockholm, Tiden, 1930, s. 154-155. 

Översättningen förtydligad. ) 

Och vidare 

a) "De sociala förhållandena är intimt förknippade med p}•o-

duktivkrafterna. Med förvärvandet av n~~a produktivkrafter 

förändras• människorna sitt produktionssätt och med föränd-

ringen av produktionssättet, sättet att vinna livsuppehälle, för-

ändrar de alla sina samhälleliga förhållanden. Handkvarnen ger 

ett samhälle med feodalherrar, ångkvarnen ett samhälle med 

i Nied "arbetsmedel" menar Marx i huvudsak produktionsred-
skap. —Red. 
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industrikapitalister." (Karl Marx, "Filosofins elände", Sthlm, 

Fram, 1929, s. 142. ) 

b) "Vi lever mitt i en ständig rörelse av produktivkrafter-

nas tillväxt, förstörelse av sociala förhållanden, uppkomst av 

ideer; endast rörelsens abstraktion är orörlig." (Sammastädes, 

s. 142. ) 

I det Engels karakteriserar den historiska materialismen, sådan 

den formuleras i "Kommunistiska partiets manifest", säger han 

"att den ekonomiska produktionen och den ur denna med 

nödvändighet följande samhälleliga strukturen i varje histo-

risk epok bildar grundvalen för denna epoks politiska och and-

liga historia; att i enlighet härmed (alltsedan upplösningen av 

det uråldriga gemensamma jordägandet) hela historien varit en 

Historia om klasstrider, strider mellan utsugna ocli utsugande, 

behärskade och härskande klasser på olika stadier av samhälls-

utvecklingen ; att denna kamp emellertid nu nått ett stadium, 

där den utsugna och förtryckta klassen (proletariatet) inte 

längre kan befria sig från den utsugande och förtryckande klas-

sen (bourgeoisin) utan att samtidigt för alltid befria hela sam-

hället från utsugning, förtryck och klasstrider ." (Engels' 

förord till tyska upplagan av "Manifestet" 1883.) 

Produktionens tredje säreye~ahet består i att uppkomsten av nya 

produktivkrafter och dem motsvarande produktionsförhållanden 

inte försiggår skilt från det gamla systemet, inte sedan det gam-

la systemet försvunnit, utan i det gamla systemets sköte, att den 

ej sker som resultat av människornas överlagda, medvetna verk-

samhet, utan spontant, omedvetet, oberoende av människornas 

vilja. Den sker spontant och oberoende av människornas vilja på 

grund av två orsaker: 

För det första emedan människorna ej är fria i valet av det 

ena eller andra produktionssättet, ty varje ny generation, som 

träder in i livet, mötes av redan färdiga produktivkrafter och pro-

duktionsförhållanden, vilka utgör resultatet av förgångna genera-

tioners arbete, varför den för den första tiden måste taga emot 
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allt vad den påträffar i färdig form på produktionens område ocli 

anpassa sig till det, för att få möjlighet att framställa materiella 

nyttigheter. 

För det andra emedan människorna, då de förbättrar ett eller 

annat produktionsredskap, ett eller annat element av produktiv-

krafterna, ej har klart för sig, ej förstår och ej tänker över, till 

vilka sunthälleliya resultat dessa förbättringar måste leda, utan 

endast tänker på sina egna vardagliga intressen, hur de skall kun-

na göra sitt arbete lättare och skaffa sig någon omedelbar, påtag-

lig fördel. 

Då några medlemmar av ursamhället så småningom och tre-

vande övergick från stenredskap till järnverktyg, visste de själy-

fallet inte och tänkte inte på, till vilka sumjtälleliya resultat den-

na nyhet skulle leda, de förstod inte och var inte medvetna om att 

övergången till metallverktyg betydde en omvälvning i produktio-

nen, att den slutligen skulle leda till slavägarsystemet — de ville 

helt enkelt göra sitt arbete lättare och uppnå en närliggande, känn-

bar fördel —deras medvetna verksamhet inskränkte sig till den 

trånga ramen för denna vardagliga personliga fördel. 

När Europas unga bourgeoisi under feodalsS~stemets period vid 

sidan av de små skråverkstäderna började uppföra stora manufak-

turföretag och på så sätt drev de samhälleliga produktivkrafterna 

framåt, så visste den självfallet inte och tänkte inte över, vilka 

samlt-älleliga följder denna nyhet skulle få, den var inte medveten 

om och förstod inte att denna "lilla" nyhet skulle leda till en så-

dan omgruppering av samhällskrafterna, som måste sluta med 

revolution både mot kungamakten, vars nåd den skattade så högt, 

och mot adeln, i vars led dess bästa representanter ofta drömde 

om att hamna —den ville helt enkelt förbilliga varuproduktionen, 

kasta ut mera varor på Asiens och det just upptäckta Amerikas 

marknader och vinna större profiter —dess medvetna verksamhet 

begränsades av den trånga ramen för denna vardagliga praktik. 

När de ryska kapitalisterna tillsammans med de utländska kapi-

talisterna ivrigt upprättade den moderna maskinella storindu-

strin iRyssland, medan de lämnade tsarismen orörd och utläm-
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nade bönderna att utplundras av godsägarna, så visste de ej och 

tänkte självfallet inte över, vilka samhälleliga följder denna bety-

delsefulla ökning av produktivkrafterna skulle leda till, de var 

inte medvetna om och förstod inte, att detta betydelsefulla språng 

på de samhälleliga produktivki•afternas område skulle leda till en 

sådan omgruppering av samhällskrafterna, som skulle ge proleta-

riatet möjlighet att med sig förena bönderna och fullborda den 

segerrika socialistiska revolutionen — de ville helt enkelt utvidga 

industriproduktionen till det yttersta, sätta sig i besittning av den 

kolossala inre marknaden, bli monopolister och pressa ut större 

profiter ur folkhushållninger. —deras medvetna verksamhet gick 

ej utöver deras vardagliga, trångt praktiska intressen. 

I överensstämmelse härmed säger Marx 

"I sitt livs samhälleliga produktion" (d. v. s. i produktionen 

av de rateriella nyttigheter, som är nödvändiga för människor-

nas liv. —Red.) "träder människorna i bestämda, nödvändiga, 

av deras vilja oberoertdel förhållanden, produktionsförhållan-

den, som motsvarar ett bestämt utvecklingsstadium av deras 

materiella produktivkrafter." (Karl Marx, Ausgew. Werke, b. 

I, s. 359. ) 

Detta betyder likväl inte, att produktionsförhållandenas ändring 

och övergången från gamla produktionsförhållanden till nya för-

siggår lugnt, utan konflikter, utan skakningar. Tvärtom, en sådan 

övergång sker vanligen genom att de gamla produktionsförhållan-

dena störtas på revolutionär väg och nya upprättas. Intill en viss 

period fortgår utvecklingen av produktivkrafterna och förändrin-

garna på produktionsförhållandenas område spontant, oberoende 

av människornas vilja. Men det är endast till ett visst ögonblick, 

till det ögonblick, då de produktivkrafter, som uppstått och håller 

på att utvecklas, hunnit erhålla tillräcklig mognad. Sedan de nya 

produktivkrafterna mognat, förvandlas de bestående produktions-

förhållandena och deras bärare — de härskande klasserna —till 

den "oövervinnliga" barriär, som kan skaffas ur vägen endast 

1 Kurs. av red. 
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medelst nya klassers medvetna verksamhet, medelst våldsamma 

aktioner av dessa klasser, medelst revolution. Här framträder, sär-

skilt bjärt den väldiga, roll, som de nya samhälleliga ideerna, de nya 

politiska institutionerna, den nya politiska makten spelar, vilka är 

kallade att med väld avskaffa de gamla produktionsförhållandena. 

På basis av konflikten mellan de nya produktivkrafterna och de 

gamla produktionsförhållandena, pä basis av samhällets nya eko-

nomiska behov uppstår nya samhälleliga ideer, de nya ideerna 

organiserar och mobiliserar massorna, massorna sammansluter sig 

i en ny politisk arme, upprättar en ny revolutionär makt och an-

vänder den till att med våld avskaffa den gamla ordningen på pro-

duktionsförhållandenas område samt fastställa en ny ordning. Den 

spontana utvecklingsprocessen ger vika för människornas med-

vetna verksamhet, den fredliga utvecklingen för den våldsamma 

omstörtningen, evolutionen för revolutionen. 

"I kampen mot bourgeoisie —säger Marx —förenar sig pro-

letariatet med nödvändighet till en klass", "gör sig genom en 

revolution till härskande klass" och upphäver "som härskande 

klass med våld de gamla produktionsförhållandena". (Kommu-

nistiska partiets manifest", Sthlm, Arbetarkultur, 1934, s. 48. ) 

Och vidare 

a) "Proletariatet kommer att begagna sin politiska makt till 

att så småningom rycka från bourgeoisie allt kapital, centrali-

sera alla produktionsverktyg isfatens, d. v. s. det som härskan-

de klass organiserade proletariatets händer samt fortast möj-

ligt öka mängden av pi•oduktivkrafter." (Sammanstädes, s. 

46-47. ) 

b) "Våldet är födslohjälpen åt varje gammalt samhälle, som 

går havande med ett nytt." (Karl dlurx, "Kapitalet", b. I, Sthlm. 

Tiden, s. 709.) 

Här har vi den geniala formulering av den historiska materia-

lismens kärna, som Marx gav 1859 i det historiska förordet till sin 

berömda bok "Till kritiken av den politiska ekonomin" 

"I sitt livs samhälleliga produktion träder människorna i be-

stämda, nödvändiga, av deras vilja oberoende förhållanden, pro-
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duktionsförhållanden, som motsvarar ett bestämt utvecklings-

stadium av deras materiella produktivkrafter. Summan av des-

sa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struk-

tur, den reella basis, på vilken en juridisk och politisk överbygg-

nad reser sig och som motsvaras av bestämda former av det 

samhälleliga medvetandet. Det materiella livets produktions-

sätt är bestämmande för den sociala, politiska och andliga lev-

nadsprocessen överhuvud. Det är inte människornas medvetan-

de som bestämmer deras vara, utan tvärtom deras samhälleliga 

vara som bestämmer deras medvetande. På ett visst stadium av 

sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i 

motsägelse till de rådande produktionsförhållandena eller, vad 

som endast är ett juridiskt uttryck för detta, med de egendoms-

förhållanden, inom vilka de hittills rört sig. från utvecklings-

former för produktivkrafterna slår dessa förhållanden om till 

bojor för dem. Då inträder en epok av sociala revolutioner. Med 

förändringen av den ekonomiska grundvalen försiggår långsam-

mare eller snabbare en omvälvning i hela den oerhörda över-

byggnaden. Vid betraktandet av sådana omvälvningar måste 

man ständigt skilja mellan den materiella omvälvningen i de 

ekonomiska produktionsvillkoren, som med naturvetenskaplig 

exakthet kan konstateras, och de juridiska, politiska, religiösa, 

konstnärliga eller filosofiska, kort sagt de ideologiska former, i 

vilka människorna blir medvetna om denna konflikt och utkäm-

par den. Lika litet som man bedömer det, som är en individ, 

efter vad han tänker om sig själv, lika litet kan man bedöma en 

sådan omvälvningsepok efter dess medvetande, utan man måste 

snarare förklara detta medvetande ur det materiella livets mot-

sägelser, ur den konflikt som råder mellan de samhälleliga pro-

duktivkrafterna och produktionsförhållandena. Ingen samhälls-

formation går under, innan alla produktivkrafter, för vilka den 

har tillräckligt spelrum, utvecklats och nya, högre produktions-

förhållanden träder aldrig istället, innan deras materiella exi-

stensbetingelser mognat i det gamla samhällets eget sköte. Där-

för ställer sig mänskligheten alltid blott sådana uppgifter, som 
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den kan lösa, ty vid närmåre betraktande kommer det ständigt 

att visa sig, att uppgiften själv uppstår först då de materiella 

betingelserna för dess lösande redan är förhanden eller åtmin-

stone befinner sig i processen av sitt vardande." (Karl Marx, 

Ausgew. Werke, b. I, s. 359-360.) 

Sä förhåller det sig med den marxistiska materialismen, dä man 

tillämpar den på samhällslivet och pä samhällets historia. 

Detta är den dialektiska och den historiska materialismens 

grunddrag. 

Av detta kan man se, vilken teoretisk rikedom Lenin försvarade 

för partiet mot revisionisternas och de urartade elementens anslag 

och vilken stor betydelse Lenins bok "Materialism och empiriokri-

ticism" hade för värt pat•tis utveckling. 

~',. BOLSJEVIKERNA OCH MENSJEVIKERNA UNDER 

STOLYPINREAKTIONENS ÅR. BOLSJEVIKERNAS 

ILAMP MOT LIKVIDATORERNA OCH OTSOVISTERNA. 

Under reaktionsåren var det mångdubbelt svårare att arbeta i 

partiorganisationerna än under den föregående perioden, dä revo-

lutionen befann sig i utveckling. Antalet partimedlemmar min-

skade starkt. Mänga av partiets småborgerliga medlöpare, särskilt 

intellektuella, lämnade partiet, emedan de fruktade tsarregering-

ens förföljelser. 

Lenin påvisade, att de revolutionära partierna vid sådana till-

fällen måste komplettera sina kunskaper. Under revolutionens 

uppsvingsperiod hade de lärt att gä till offensiv, under reaktions-

perioden måste de lära sig, hur man skall utföra ett återtåg riktigt, 

hur man skall gå över i illegalitet, hur man skall bevara och 

befästa det illegala partiet, llur man skall utnyttja de legala 

möjligheterna, utnyttja alla slags legala organisationer, särskilt 

massorganisationerna till att stärka förbindelserna med massorna. 

Mensjevikerna retirerade i panik, emedan de inte trodde att ett 
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nytt revolutionsuppsving var möjligt, de avsvor sig pä ett skam-

ligt sätt programmets revolutionära krav och partiets revolutio-

nära paroller samt ville likvidera, tillintetgöra proletariatets revo-

lutionära illegala parti. Därför började man kalla dylika mensje-

viker för lilcvidatorer. 

I olikhet med mensjevikerna var bolsjevikerna förvissade om, 

att ett revolutionärt uppsving skulle inträda under de närmaste 

åren och att partiet var förpliktat att förbereda massorna till 

detta nya uppsving. Revolutionens huvuduppgifter• var inte lösta. 

Bönderna hade inte fått godsägarnas jord, arbetarna hade inte fått 

8-timmars arbetsdag, det av folket hatade tsaristiska självhär-

skardömet var ej störtat, utan hade ånyo strypt de obetydliga poli-

tiska friheter, vilka folket tillkämpat sig a~• det 1905. På så sätt 

fortsatte de orsaker att verka, som hade framkallat revolutionen 

1905. Därför var bolsjevikerna övertygade om att ett nytt upp-

sving iden revolutionära rörelsen skulle komma, de förberedde 

sig till det och samlade arbetarklassens krafter. 

Bolsjevikerna stärktes i sin övertygelse om, att ett nytt upp-

sving irevolutionen var oundvikligt också av det faktum, att re-

volutionen 1905 lärt arbetarklassen att erövra sina rättigheter i 

revolutionär masskamp. Under reaktionsåren, de år då kapitalet 

gick till offensiv, kunde arbetarna inte glömma de lärdomar året 

1905 gett. Lenin har anfört brev från arbetare, i vilka de berät-

tade om hur fabriksägarnas repressalier och fräckheter åter kom-

mit igång, samt skrev: "Vå~ata bura, det kommer ett nytt 1905!" 

Bolsjevikernas politiska huvudmål var fortfarande detsamma 

som 1905 —att störta tsarismen, slutföra den borgerligt-demo-

kratiska revolutionen och övergå till den socialistiska revolutionen. 

Bolsjevikerna glömde inte ett ögonblick detta mål, de fortsatte 

att för massorna ställa de revolutionära huvudparollerna : demo-

kratisk republik, konfiskering av godsägarnas jord, 8-timmars ar-

betsdag. 

Men partiets taktik kunde inte förbli densamma som under 

revolutionens uppsvingsperiod 1905. Man kunde t. ex. inte under 

den närmaste tiden kalla massorna till politisk generalstrejk eller 

168 



till väpnat uppror, emedan en nedgäng i den revolutionära rörel-

sen, en kolossal trötthet tios arbetarklassen, en betydande för-

stärkning av de reaktionära klasserna var förhanden. Partiet kun-

de ej låta bli att ta hänsyn till den nya situationen. Offensivtak-

tiken måste ersättas med försvarstaktik, taktiken att dra samman 

krafter, taktiken att föra kadrerna över i illegalitet och att utföra 

partiarbetet i illegalitet, taktiken att förena det illegala arbetet 

med arbetet i de legala arbetarorganisationerna. 

Och bolsjevikerna förstod att uppfylla denna uppgift. 

"Vi förstod att arbeta långa år före revolutionen. Det var 

inte för ro skull man kallade oss de 'klippfasta'. Socialdemo-

kraterna har skapat ett proletärt parti, som ej fäller modet för 

att det första stridsangreppet misslyckats, som inte tappar hu-

vudet, inte låter sig förledas till äventyrligheter" —skrev Lenin. 

(Lenin, Saml. verk, b. XII, s. 126.) 

Bolsjevikerna kämpade för att bevara och stärka de illegala 

partiorganisationerna. Men samtidigt ansåg bolsjevikerna det 

vara nödvändigt att utnyttja alla legala möjligheter, varje legal 

anknytning, med vars hjälp man kunde upprätthålla och bevara 

förbindelserna med massorna och därigenom stärka partiet. 

"Det var den period, då vårt parti gjorde en omställning från 

öppen revolutionär kamp mot tsarismen till en kamp på om-

vägar, till att utnyttja alla slags legala möjligheter —från för-

säkringskassor till Dumatribunen. Det var återtågets period, 

sedan vi blivit slagna i revolutionen 1905. Denna omställning 

krävde att vi tillägnade oss nya kampmetoder• för• att, sedan vi 

dragit samman krafter, ånyo gå till öppen revolutionär kamp 

mot tsarismen." (StaLi~a, Stenografiskt protokoll från XV par-

tikongressen, Moskva 1935, s. 366-367.) 

De legala organisationer, som blivit orörda, var ett slags be-

täckning för de illegala partiorganisationerna och en förbindelse-

länk med massorna. För att upprätthålla förbindelsen med massor-

na använde sig bolsjevikerna av fackföreningarna och andra legala 

offentliga organisationer: sjukförsäkringskassor, arbetarkoopera-

tiver, klubbar och kulturella föreningar, folkets hus. Bolsjevikerna 
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utnyttjade Riksduman som tribun för att avslöja tsarregeringens 

politik, för att avslöja kadetterna och för att dra bönderna över 

på proletariatets sida. Genom att den illegala partiorganisatio-

nen bevarades, så att partiet genom den kunde leda alla de övriga 

formerna av det politiska arbetet, tryggades genomförandet av 

den riktiga partilinjen, förberedandet av krafterna till det nya re-

volutionära uppsvinget. 

Bolsjevikerna förverkligade sin revolutionära linje under kamp 

på två fro7ate~•, mot två former av opportunismen inom partiet: 

mot likvidutorer~au, som var direkta motståndare till partiet, och 

mot de så kallade otsovisterytu, partiets förstuckna ovänner. 

Lenin och bolsjevikerna kämpade oförsonligt mot likvidators-

riktningen redan från det ögonblick denna opportunistiska rikt-

ning uppstod. Lenin visade att likvidatorsriktningen var den libe-

rala bourgeoisins agentur inom partiet. 

I december 1908 ägde RSDAP:s femte fallryska) konferens 

rum i Paris. På Lenins förslag fördömde denna konferens likvida-

torsriktningen, d. v. s. försöken av en viss del av partiets intellek-

tuella (mensjevikerna) att "likvidera den existerande organisa-

tionen av RSDAP och till varje pris ersätta deii med en formlös 

sammanslutning inom legalitetens ram, även om denna legalitet 

skulle köpas till priset av att öppet prisge partiets program, taktik 

och traditioner." (SUKP(b) i resolutioner, del I, s. 128.) 

Konferensen manade alla partiorganisationer till energisk kamp 

mot likvidationsförsöken. 

Men mensjevikerna underordnade sig inte detta konferensens 

beslut och gled allt längre ned på den väg, som innebar likvida-

tionssträvan, förräderi mot revolutionen och närmande till kadet-

terna. Nlensjevikerna tog allt öppnare avstånd från det proletära 

partiets revolutionära program, från kraven på demokratisk repu-

blik, 8-timmars arbetsdag och konfiskering av godsägarnas jord. 

Genom att prisge partiets program och taktik ville mensjevikerna 

erhålla tsarregeringens samt3~cke till ett öppet, legalt, föregivet 

"arbetar"-parti. 1Vlensjevikerna var redo att försona sig med den 
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stolypinska regimen och anpassa sig till den. Därför kallades lik-

vidatorerna också "det stolypinska arbetarpartiet". 

Samtidigt med kampen mot revolutionens öppna motståndare, 

likvidatorerna, vilka leddes av Dan, Axelrod och Potresov med bi-

stånd av Martov, Trotskaj och andra mensjeviker, förde bolsjevi-

kerna också en oförsonlig kamp mot de förstuckna likvidatorerna, 

mot otsovisterna, som maskerade sin opportunism med "vänster"-

frasei•. Otsovister kallades en del f. d. bolsjeviker, vilka krävde att 

de arbetardeputerade skulle återkallas från Riksduman och att 

överhuvud taget allt arbete i de legala organisationerna skulle in-

ställas. 

Ar 1908 krävde en del bolsjeviker att de socialdemokratiska 

deputerade i Riksduman skulle återkallas (på ryska: otosvat). 

Härifrån härleder sig benämningen "otsovister". Otsovisterna bil-

dade en egen särskild grupp (Bogdanov, Lunatjarskij, Alexinskij, 

Pokrovskij, Bubnov o. a.) , som började kämpa mot Lenin och den 

leninska linjen. Otsovisterna vägrade bestämt att arbeta inom ar-

betarnas fackföreningar och andra legala föreningar. Härmed till-

fogade de arbetarnas sak stor skada. Otsovisterna försökte lös-

rycka partiet från arbetarklassen och beröva det förbindelserna 

med de partilösa massorna, de ville innesluta sig i en illegal orga-

nisation och utsatte samtidigt denna för fara, då de berövade den 

möjligheten att använda legala betäckningar. Otsovisterna förstod 

inte att bolsjevikerna i och genom Riksduman kunde utöva infly-

tande pä bönderna, kunde avslöja tsarregeringens politik och ka~ 

detternas politik, vilka bemödade sig att genom bedrägliga ma-

növrer dra bönderna med sig. Otsovisterna stod i vägen, då det 

gällde att dra samman krafterna till det nya revolutionära upp-

svinget. Därför var otsovisterna "upp- och nedvända likvidatorer" 

— de försökte omintetgöra möjligheten av att utnyttja legala or-

ganisationer och avstod i verkligheten från proletariatets ledning 

över de breda partilösa massorna, avstod från det revolutionära 

arbetet. 

Ar 1909 inkallades en konferens av den bolsjevikaska tidningen 

"Proletarijs" utvidgade redaktion för att behandla frågan om 
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otsovisternas uppförande, och denna fördömde otsovisterna. Bolsje-

vikerna förklarade, att de inte hade någonting gemensamt med ot-

sovisterna samt uteslöt dem ur den bolsjevikiska organisationen. 

Såväl likvidatorerna som otsovisterna var i själva verket endast 

småborgerliga medlöpare till proletariatet och dess parti. Vid en 

tidpunkt, dä proletariatet befann sig i en svär situation, visade 

likvidatorerna och otsovisterna särskilt påtagligt sitt verkliga 

ansikte. 

4. BOLSJEVIKERNAS KAMP MOT TROTSKISMEN. 

DET PARTIFIENTLIGA AUGUSTIBLOCKET. 

Samtidigt som bolsjevikerna förde en oförsonlig kamp på två 

fronter —mot likvidatorerna och mot otsovisterna —för det pro-

letära partiets principfasta linje, understödde Trotskij de likvida-

toriska mensjevikerna. Det var just under dessa år Lenin kalla-

de honom "Judas Trotskij". Trotskij organiserade i Wien en litte-

rär grupp och började ge ut en "utanför fraktionerna stående" 

men i verkligheten mensjevikisk tidning. Lenin skrev vid den tiden 

om Trotskij: "Trotskij har uppfört sig som den nedrigaste karriä-

rist och fraktionsmakare . . .Skrävlar om partiet, men uppför sig 

sämre än alla de övriga fraktionsmakarna." 

Senare, år 1912, var det Trotskij som organiserade augustibloc-

ket, d. v. s. ett block av alla antibolsjevikiska grupper och rikt-

ningar mot Lenin, mot det bolsjevikiska partiet. I detta block, som 

var fientligt mot bolsjevismen, sammanslöt sig både likvidatorer-

na och otsovisterna och bevisade därmed sin släktskap. Trotskij 

och trotskisterna intog en likvidatorisk ställning i alla grundläg-

gande frågor. Men Trotskij maskerade sin likvidatorsinställning 

med centrism, d. v, s. med försonlighet, i det han påstod att han 

stod utanför bolsjevikerna och mensjevikerna och gav sig sken 

av att vilja försona dem. Med anledning härav sade Lenin, att 

Trotskij är nedrigare och skadligare än de öppna likvidatorerna, 

emedan han ljuger för arbetarna att han står "utanför fraktioner-

na", medan han i själva verket helt understödjer de likvidatoriska 
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mensjevikerna. Trotskismen var den viktigaste gruppen, som 

spred centrismen. 

"centrismen —skriver kamrat Stalin — är ett politiskt be-

grepp. Dess ideologi är en anpassningens ideologi, en ideologi 

som går ut på att underordna de proletära intressena under 

småbourgeoisins intressen inom ett gemensamt parti. Denna ide-

ologi är främmande och rnotbjudande för leninismen." (J. Sta-

li~t, Leninismens grundfrågor, 9:e uppl., s. 379, ryska.) 

Under denna period var Kamenjev, Sinovjev och Rykov faktiskt 

Trotskijs förstuckna agenter, då de ofta bistod honom mot Lenin. 

Undcr medverkan av Sinovjev, Kamenjev, Rykov och andra för-

stuckna Trotskijanhängare inkallades i januari 1910 ett plenar-

sammanträde av Centralkommitten naot Lewin. Vid denna tid hade 

Centralkommittens sammansättning förändrats till följd av att en 

rad bolsjeviker häktats och de vacklande elementen fick möjlig-

het att driva igenom antileninska beslut. Så beslöts på detta ple-

num att den bolsjevikiska tidningen "Proletarij" skulle indragas 

och att Trotskijs tidning "Pravda", som han utgav i Wien, skulle 

erhålla penningunderstöd. Kamenjev inträdde i redaktionen för 

Trotskijs tidning och bemödade sig tillsammans med Sinovjev att 

göra Trotskijs tidning till Centralkommittens organ. 

Endast på Lenins yrkande antog Centralkommittens januari-

plenum ett beslut om att fördöma likvidatorsriktningen och otso-

vismen, men också härvid vidhöll Sinovjev och Kamenjev det 

ti•otskistiska förslaget att inte nämna likvidatorerna vid deras 

rötta namn. 

Det gick sä, som Lenin hade förutsett och varnat för: bol-

sjevikerna var de enda som underordnade sig CK-plenums beslut, 

de indrog sitt organ "Proletarij", medan mensjevikerna fortsatte 

att ge ut sin likvidatoriska fraktionstidning "Golos Sotsialdemo-

krata" (Socialdemokratens röst) . 

Lenins position stöddes helt av kamrat Stalin, som publicerade 

en speciell artikel i nr 11 av "Sotsialdemokrat". Idenna artikel för-

dömdes de trotskistiska hantlangarnas uppförande, det talades 
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om nödvändigheten av att göra slut på det onormala tillstånd, som 

uppstått i den bolsjevikiska fraktionen till följd av Kamenjevs, 

Sinovjevs och Rykovs förrädiska uppträdande. I artikeln fram-

fördes de närmaste uppgifterna, vilka senare förverkligades på 

partikonferensen iPrag: inkallande av en konferens för hela par-

tiet, utgivande av en legal partitidning och skapande av ett illegalt 

praktiskt particentrum i Ryssland. Kamrat Stalins artikel base-

rade sig på beslut av Bakukommitten, vilken fullständigt under-

stödde Lenin. 

Som motvikt mot Trotskijs partifientliga augustiblock, vilket 

omfattade enbart partifientliga element från likvidatorerna och 

trotskisterna till otsovisterna och gudaskaparna, bildades ett par-

tiblock av anhängarna till det illegala proletära partiets upprätt-

hållande och stärkande. Till detta block hörde bolsjevikerna med 

Lenin i spetsen samt ett litet antal mensjeviker, vilka var för par-

tiets bevarande, med Plechanov i spetsen. Plechanov och hans 

grupp av partitrogna mensjeviker, vilka i en rad frågor vidhöll den 

mensjevikiska ståndpunkten, tog bestämt avstånd från augusti-

blocket och likvidatorerna och försökte få till stånd en överens-

kommelse med bolsjevikerna. Lenin antog Plechanovs förslag och 

ingick för en tid block med Plechanov mot de partifientliga elemen-

ten, utgående från den synpunkten att ett sådant block var fördel-

aktigt för partiet och ödesdigert för likvidatorerna. 

Kamrat Stalin stödde helt detta block. Han befann sig vid den-

na tid i förvisning. I ett brev, som kamrat Stalin skrev till Lenin 

från förvisningen, sade han 

"Enligt min mening är blockets (Lenin-Plechanov) linje den 

enda riktiga : 1. den och endast den motsva~ ar d~ verkliga in-

tressena för arbetet i Ryssland, som kräver att alla verkligt 

partitrogna element i Ryssland sammanslutes ; 2. den och endast 

den påskyndar processen av de legala organisationernas befri-

ande från likvidatorernas tryck, då den spränger en klyfta mel-

lan de mensjevikiska arbetarna och likvidatorerna samt sking-

rar och tar död på de senare." (Samlingsverket "Lenin och Stu-

lin", b. I, s. 529-530, ryska uppl. ) 
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Tack vare sin skicklighet i att förena det illegala arbetet med 

det legala lyckades bolsjevikerna bli en betydande kraftide öppna 

arbetarorganisationerna. Detta visade sig bland annat i det bety-

dande inflytande, som bolsjevikerna utövade över arbetargrupper-

na på de fyra legala kongresser, som ägde rum under denna period, 

nämligen follchögskole-, kvinno-, fabriksläkar- och nykterhetskon-

gresserna. Bolsjevikernas uttalanden på dessa legala kongresser 

hade en stor politisk betydelse och vann genklang i hela landet. 

Så avslöjade t. ex. den bolsjevikiska arbetardelegationen i sina 

tal på folkhögskolekongressen tsarismens politik, som kvävde var-

je kulturarbete, och visade att ett verkligt kulturellt uppsving i 

landet var otänkbart utan att tsarismen likviderades. På fabriks-

läkarnas kongress skildrade arbetardelegationen i sina tal de 

ohyggliga sanitära förhållanden, under vilka arbetarna måste leva 

och arbeta, och kom till den slutsatsen att läkarhjälpen på fabri-

kerna inte kunde ordnas på ett riktigt sätt utan att den tsaristis-

ka ordningen störtats. 

Bolsjevikerna trängde sä småningom ut likvidatorerna ur de 

olika legala organisationer, som förblivit orörda. Den egenartade 

taktiken av enhetsfront med den plechanovska partigruppen möj-

liggjorde för bolsjevikerna att erövra en rad mensjevikiska arbe-

tarorganisationer (Viborgska stadsdelen i Petersburg, Jekaterino-

slav o. s. v.). 

Under denna svåra period gav bolsjevikerna genom sitt arbete 

exempel på, hur det legala arbetet bör förenas med det illegala. 

5. PARTIKONFERENSEN IPRAG 1912. BOLSJEVI-

KERNA FORMERAR SIG TILL ETT SJÄLVSTÄNDIGT 

MARXISTISKT PARTI. 

Kampen mot likvidatorerna och otsovisterna —liksom också 

kampen mot trotskistorna —ställde bolsjevikerna inför den trän-

gande uppgiften att sammansluta alla bolsjeviker och av dem for-

mera ett självständigt bolsjevikiskt parti. Detta var ~~tterst nöd-
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vändigt inte bara för att göra slut på de opportunistiska ström-

ningarna inom partiet, vilka splittrat arbetarklassen. Det var ock-

så nödvändigt för att slutföra arbetet pä att samla arbetarklassens 

krafter och förbereda arbetarklassen till det n3~a revolutionära 

uppsvinget. 

Men för att lösa denna uppgift var det framför allt nödvändigt 

att rensa partiet från opportunister, från mensjeviker. 

Nu var det inte längre någon av bolsjevikerna, som betvivlade 

att det var otänkbart för bolsjevikerna att längre stanna kvar i 

samma parti som mensjevikerna. Mensjevikernas förrädiska upp-

trädande under stolypinreaktionens period, deras försök att lik-

videra det proletära partiet och organisera ett nytt, reformistiskt 

parti gjorde att brytningen med dem blev oundviklig. så länge 

bolsjevikerna befann sig i samma parti som mensjevikerna, tog 

de på ett eller annat sätt på sig det moraliska snsvaret för men-

sjevikernas uppförande. Nien att påtaga sig; det moraliska ansva-

ret för mensjevikernas öppna förräderi var nu otänkbart, därest 

bolsjevikerna ej själva ville bli förrädare mot partiet och arbetar-

klassen. Enheten med mensjevikerna inom ramen av ett gemen-

samt parti växte sålunda över till förräderi mot arbetarklassen 

och dess parti. Därför var det nödvändigt att slutföra den faktiska 

brytningen med mensjevikerna, att föra den ända till formellt-

organisatorisk brytning med dem och driva ut dem ttr partiet. 

Endast på denna väg var det möjligt att återupprätta proleta-

riatets revolutionära parti med ett enhetligt program, en enhet-

lig taktik och en enhetlig klassorganisation. 

Endast på denna väg kunde man upprätta den verkliga (och inte 

formella) partienhet, som mensjevikerna ödelagt. 

Denna uppgift måste lösas av den sjätte allmänna partikonfe-

rensen, som bolsjevikerna förberedde. 

Men denna uppgift utgjorde endast en sida av saken. Den for-

mella brytningen med mensjevikerna samt bolsjevikernas forme-

ring till ett särskilt parti var självfallet en mycket viktig poli-

tisk uppgift. Men bolsjevikerna stod också inför en annan, ännu 

viktigare uppgift. Uppgiften bestod inte endast i att bryta med 
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mensjevikerna och formera ett särskilt parti, utan framför allt i 

att efter brytningen med mensjevikerna skapa ett nytt parti, ska-

pa ett parti av en ny typ, som var olikt de vanliga socialdemokra-

tiska partierna i Västern, som var fritt från opportunistiska ele-

ment, som var i stånd att föra proletariatet till kamp för makten. 

I kampen mot bolsjevikerna använde alla mensjeviker utan 

skillnad på schatteringar, från Axelrod och Martynov till Martov 

och Ti•otskij, oföränderligt de vapen de tagit ur de västeuropeiska 

socialdemokraternas arsenal. De ville i Ryssland ha ett alldeles 

likadant parti som exempelvis det tyska eller franska socialdemo-

kratiska partiet. Det var just därför de bekämpade bolsjevikerna, 

emedan de i dem anade någonting nytt, ovanligt, någonting olikt 

Västerns socialdemokrati. Och vad utgjorde då Västerns socialde-

mokratiska partier? En blandning, ett mischmasch av marxistis-

ka och opportunistiska element, av vänner och motståndare till re-

volutionen, av anhängare och motståndare till partitroheten —

varvid de förra så småningom ideologiskt försonade sig med de 

senare, de förra faktiskt så småningom underordnade sig de se-

nare. försoning med opportunisterna, med revolutionens förräda-

re -- varför? frågade bolsjevikerna de västeuropeiska socialdemo-

kraterna. För "freden inom partiet", för "enhetens" skull — sva-

rade man bolsjevikerna. Enhet med vem, med opportunisterna? 

Ja, svarade man, med opportunisterna. Det var klart att sådana 

partier inte kunde vara revolutionära partier. 

Bolsjevikerna kunde inte undgå att se, att de västeuropeiska 

socialdemokratiska partierna efter Engels' död börjat urarta från 

den sociala revolutionens partier till "sociala reform"-partier, och 

att vart och ett av dessa partier som organisation redan förvand-

lats från en ledande kraft till ett bihang åt sin egen parlaments-

grupp. 

Bolsjevikerna kunde inte undgå att känna till, att proletariatet 

inte kunde vänta sig något gott av ett sådant parti, att ett så-

dant parti inte var i stånd att föra arbetarklassen till revolution. 

Bolsjevikerna kunde inte undgå att känna till, att proletariatet 

inte behöver ett sådant parti, utan ett annat, nytt, ett verkligt 
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marxistiskt parti, som var oförsonligt mot opportunisterna och 

revolutionärt mot bourgeoisin, som var fast sammansvetsat och 

helgjutet, som var ett den sociala revolutionens parti, den prole-

tära diktaturens parti. 

Bolsjevikerna ville hos sig ha just ett sådant, nytt parti. Och 

bolsjevikerna byggde och förberedde ett sådant parti. Hela histo-

rien om kampen mot "ekonomisterna", mot mensjevikerna, trots-

kisterna, otsovisterna, mot idealisterna av alla slag till och med 

empiriokritikerna, var historien om förberedandet av just ett så-

dant parti. Bolsjevikerna ville skapa ett nytt, ett bolsjevikiskt 

parti, som vore i stånd att vara en förebild för alla, som ville ha 

ett verkligt revolutionärt marxistiskt parti. Bolsjevikerna hade 

förberett ett sådant parti ända sedan den gamla "Iskras" dagar. 

De förberedde det ihärdigt, hårdnackat, trots allt. Den grundläg-

gande och avgörande rollen i detta förberedelsearbete spelade så-

dana verk av Lenin som "Vad bör göras?", "Två taktiska linjer" 

o. s. v. Lenins bok "Vad bör göras ?" var den ideologiska förbere-

delsen till ett sådant parti. Lenins bok "Ett steg framåt, två till-

baka" var den organisatorislcca förberedelsen till ett sådant parti. 

Lenins bok "Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokra-

tiska revolutionen" var den politiska förberedelsen till ett sådant 

parti. Och slutligen var Lenins bok, "Materialism och empiriokri-

ticism" den teoretiska förberedelsen till ett sådant parti. 

Man kan med visshet säga, att en politisk grupp aldrig någonsin 

i historien varit så grundligt förberedd på att formeras till ett 

parti, som den bolsjevikiska gruppen var. 

Under sådana förhållanden utgjorde bolsjevikernas formering 

till ett parti en fullt färdig och mognad sak. 

Sjätte partikonferensens uppgift bestod i att kröna det redan 

fullbordade verket med att driva ut mensjevikerna och formera 

det nya partiet, bolsjevikernas parti. 

Sjätte allryska partikonferensen ägde rum i Prag i januari 1912. 

över 20 partiorganisationer var representerade på densamma. Den 

hade därför formellt betydelsen av en partikongress. 

I kungörelsen om konferensen, som meddelade att partiets för-
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störda centralapparat skulle återupprättas och att en Centralkom-

mitte för partiet skulle bildas, förklarades att reaktionsåren va-

rit de svåraste åren allt sedan den ryska sociademokratin bildats 

som en bestämd organisation. Trots all förföljelse, alla svåra slag 

inifr~in, trots opportunisternas förräderi och vacklan inom partiet 

hade proletariatets parti bevarat sin fana och sin organisation. 

"Inte endast den ryska socialdemokratins baner, dess program, 

dess revolutionära bud har blivit orörda, oskadd är dess organisa-

tion, vilken man kunde undergräva och försvaga, men som inga 

förföljelser kunde helt förstöra" —hette det i kungörelsen om 

konferensen. 

Konferensen konstaterade de första tecknen till ett nytt upp-

sving för arbetarrörelsen iRyssland och ökad livaktighet i parti-

arbetet. 

Efter rapporterna från lokalorganisationerna konstaterade kon-

ferensen, att "bland de socialdemokratiska arbetarna bedrives 

överallt i lokalorganisationerna ett energiskt arbete för att befäs-

ta de lokala illegala socialdemokratiska organisationerna och 

grupperna." 

Konferensen fastställde, att lokalorganisationerna överallt er-

känt den bolsjevikaska taktikens viktigaste regel under återtågs-

perioden : det illegala arbetets förenande med det legala arbetet 

i olika legala arbetarföreningar och förbund. 

Pragkonferensen valde en bolsjevikisk Centralkommitte för 

partiet. I Centralkommitten ingick Lenin, Stalin, Ordsjonikidse, 

Sverdlov, Spandarjan, Golosjtjokin och andra. Kamraterna Stalin 

och Sverdlov, som befann sig i förvisning, valdes i sin frånvaro 

till CK-medlemmar. Bland kandidaterna till CK valdes kamrat 

Kalinin. 

Ett praktiskt centrum med kamrat Stalin i spetsen valdes för 

att leda det revolutionära arbetet i Ryssland (CK:s ryska byrå). 

Till CK : s ryska byrå hörde förutom kamrat Stalin kamraterna 

J. Sverdlov, S. Spandarjan, S. Ordsjonikidse, M. Kalinin och Go-

losjtjokin. 

Pragkonferensen summerade hela den kamp bolsjevikerna fört 
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mot opportunismen samt beslöt att driva ut mensjevikerna ur 

partiet. 

Sedan Pragkonferensen drivit ut mensjevikerna ur partiet, ut-

formerade den det bolsjevikiska partiets självständiga existens. 

Då bolsjevikerna ideologiskt och organisatoriskt krossade men-

sjevikerna och drev ut dem ur partiet, räddade de ät sig partiets, 

RSDAP:s gamla bantia•. Därför kallade sig bolsjevikernas parti 

alltjämt fram till 1918 Rysslands Socialdemokratiska Arbetaa•par-

ti med "bolsjevikerna" tillagt inom parentes. 

Om Pragkonferensens resultat skrev Lenin till Gorkij i början 

av 1912: 

"Äntligen har det lyckats —trots det likvidatoriska packet —

att fä partiet och dess Centralkommitte att uppstå på nytt. Jag 

hoppas, att Ni gläds över detta tillsammans med oss", (Le-

7ain, Saml. verk, b. XXIX, s. 19. ) 

Kamrat Stalin värdesätter Pragkonferensens betydelse pä föl-

jande sätt 

"Denna konferens hade den största betydelse i värt partis 

historia, ty den drog upp en rågång mellan bolsjevikerna och 

mensjevikerna och sammansvetsade de bolsjevikiska organisa-

tionerna ihela landet till ett enhetligt bolsjevikiskt parti." (Ste-

nografiskt protokoll frän SUKP(b) :s XV partikongress, s. 

361-362. ) 

Sedan mensjevikerna drivits ut och bolsjevikerna formerats till 

ett självständigt parti, blev bolsjevikernas parti fastare och star-

kare. Partiet stärlr.er sig genom att det reaasar sig f rån opport2c-

•~tistiska ele~rte~tt —det är en av bolsjevikpartiets paroller såsom 

ett parti av ny typ, principiellt olika II Internationalens socialde-

mokratiska partier. II Internationalens partier, som i ord kallade 

sig marxistiska, tolererade faktiskt i sina led motståndare till 

marxismen och öppna opportunister samt tillät dem att upplösa II 

Internationalen och föra den till undergång. Bolsjevikerna där-

emot bekämpade oförsonligt opportunisterna, rensade det prole-

tära partiet från opportunismens ohyra och nådde så långt att de 
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skapade ett parti av ny typ, det leninska partiet, det parti som 

sedan erövrade proletariatets diktatur. 

Om opportunisterna stannat kvaridet proletära partiets led, 

så skulle det bolsjevikiska partiet inte kunnat marschera upp och 

dra mc~d sig proletariatet, inte kunnat taga makten och organisera 

proletariatets diktatur, det hade inte kunnat gå som segrare ur 

inbördeskriget, inte kunnat bygga upp socialismen. 

I sina beslut uppställde Pragkonferensen som partiets närmaste 

politiska paroller minimiprogrammet : demokratisk republik, ö-

timmars arbetsdag och konfiskering av all godsägarjord. 

Under dessa revolutionära paroller genomförde bolsjevikerna 

valkainpa.njen till den fjärde Riksduman. 

Under dessa paroller försiggick det nya uppsvinget i arbetar-

massornas revolutionära rörelse 1912-1914. 

KORT SAMI2ANFATTNING 

åren 1908-1912 var en ytterligt svär period för det revolutio-

nlira arbetet. Efter revolutionens nederlag, under förhållanden, då 

den revolutionära rörelsen ebbade ut och det rådde trötthet bland 

massorna, ändrade bolsjevikerna sin taktik och gick över från di-

rekt kamp mot tsarismen till att föra denna kamp på omvägar. 

Under stolypinreaktionens svåra förhållanden utnyttjade bolsje-

vikerna de ringaste legala möjligheter till att upprätthålla förbin-

delsen med massorna (frän försäkringskassorna och fackförenin-

garna till dumatribunen). Bolsjevikerna drog utan rast och ro 

samman krafter för det nya uppsvinget i den revolutionära rö-

relsen. 

I den svåra situationen då revolutionen lidit nederlag och de 

oppositionella riktningarna befann sig i upplösning, då det rådde 

missräkning över revolutionen och de ur partiet utträdda intel-

lektuella (Bogdanov, Basarov o. a.) stärkte sina revisionistiska 

utfall mot partiets teoretiska grundsatser, visade sig bolsjevikerna 
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vara den enda kraft i partiet, som inte sänkte partifanan, som 

förblev partiprogrammet troget och slog tillbaka angreppen från 

dem som "kritiserade" den marxistiska teorin (Lenins bok "Ma-

terialism och empiriokriticism") . Den ideologiska, marxistisk-le-

ninska stålsättningen, förståelsen för revolutionens perspektiv 

hjälpte bolsjevikernas kärntrupp, som slutit upp kring Lenin, att 

försvara partiet och dess revolutionära principer. "Det var inte för 

ro skull, man kallade oss de klippfasta" —sade Lenin om bolsje-

vikerna. 

Mensjevikerna avlägsnade sig under denna period alltmera från 

revolutionen. De blev likvidatorer, krävde att proletariatets ille-

gala revolutionära parti skulle likvideras, tillintetgöras, de tog allt 

öppnare avstånd från partiprogrammet, från partiets revolutio-

nära uppgifter och paroller, försökte organisera ett eget reformis-

tiskt parti, vilket arbetarna döpte till "stolypinska arbetarpartiet". 

Trotskij understödde likvidatorerna och maskerade sig fari-

seiskt med parollen "partienhet", som i verkligheten betydde en-

het med likvidatorerna. 

A andra sidan krävde en del av bolsjevikerna, som ej förstod 

nödvändigheten av att slå in på nya vägar, att på omvägar be-

kämpa tsarismen, att man skulle avstå från att utnyttja de legala 

möjligheterna och krävde arbetardeputerades återkallande från 

Riksduman. Otsovisterna drev partiet mot isolering från massor-

na och hindrade krafternas samling för det nya revolutionära 

uppsvinget. Otsovisterna gömde sig bakom "vänster"-fraser, men 

i verkligheten tog de avstånd från den revolutionära kampen på 

samma sätt som likvidatorerna. 

Likvidatorerna och otsovisterna förenade sig mot Lenin till ett 

gemensamt block, augustiblocket, som organiserades av Trotskij. 

I kampen mot likvidatorerna och otsovisterna i kampen mot 

augustiblocket vann bolsjevikerna övertaget och försvarade fram-

gångsrikt det illegala proletära partiet. 

En synnerligen viktig händelse under denna period var 

RSDAP :s konferens i Prag (januari 1912) . På denna konferens 

drevs mensjevikerna ut ur partiet och det gjordes för alltid slut 
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på bolsjevikernas formella förening med m.enajevikerna i ett rsrti. 

I+~rån en politisk grupp formerade sig bolsjevikerna till det själy-

ständiga Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (bolsjeviker-

na). Pragkonferensen lade grunden till ett parti av ny typ, leni-

nismens parti, det bolsjevikaska partiet. 

Det proletära partiets rensande från opportunister, från men-

sjevikei•, vilket utfördes av Pragkonferensen, hade en stor, en 

avgörande betydelse för partiets och revolutionens fortsatta ut-

veckling. Om bolsjevikerna ej hade drivit ut förrädarna mot ar-

betarnas sak, de mensjevikiska kompromissmakarna ur partiet, 

så skulle ej det proletära partiet år 1917 ha kunnat resa massorna 

till kamp för att erövra proletariatets diktatur. 
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FEMTE KAPITLET 

Bolsjevikernas parti under arbetarrörelsens 

uppgångsår före det första imperialistiska 

kriget. 
(1912-1914) 

1. DEN REVOLUTIONÄRA RÖRELSENS UPPSVII~TG 

1912-1914 

Den stolypinska reaktionens triumf visade sig inte vara lång-

varig. En regering, som inte ville ge folket någonting annat än 

knutpiska och galge, kunde inte bli varaktig. Våldsåtgärderna 

blev så vanliga, att de upphörde att injaga skräck hos folket. Den 

trötthet, som bemäktigat sig arbetarna under de första åren efter 

revolutionens nederlag, började försvinna. Arbetarna begynte åter 

resa sig till kamp. Det visade sig att bolsjevikerna haft rätt, när 

de förutsett, att ett nytt revolutionärt uppsving var oundvikligt. 

Redan 1911 översteg antalet strejkande 100.000, medan deras an-

tal under de föregående åren uppgått till endast 50-60.000. Prag-

konferensen ijanuari 1912 konstaterade redan en begynnande liv-

aktighet iarbetarrörelsen. Men det verkliga uppsvinget i den re-

volutionära rörelsen inträdde iapril—maj 1912, då politiska mass-

strejker utbröt i samband med massakrerna bland arbetarna vid 

Lena. 

Under en strejk vid Lenaguldfälten i Sibirien den 4 april 1912 

dödades och sårades på en tsaristisk gendarmofficers order över 

500 arbetare. Skottlossningen mot en obeväpnad gruvarbetarskara 

vid Lena, som fredligt var på väg till direktionen för att under-
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Handla, upprörde hela landet. Detta nya blodsdåd av det tsaris-

tiska självhärskardömet utfördes till behag för Lenaguldfältens 

ägare -- engelska kapitalister —för att slå ned gruvarbetarnas 

ekonomiska strejk. De engelska kapitalisterna och deras ryska 

kompanjoner inhöstade svindlande vinster från Lenafälten —över 

sju miljoner rubel årligen —tack vare den skamlösaste utsug-

ning av arbetarna. De betalade arbetarna en urusel arbetslön och 

utspisade dem med odugliga, ruttna livsmedel. När de 6.000 arbe-

tarna vid Lenafälten inte längre kunde uthärda repressalierna och 

fräckheterna, gick de i strejk. 

På massakrerna vid Lena svarade proletariatet med masstrej-

ker, demonstrationer och möten i Petersburg, Moskva och alla 

i2idustricentra och industridistrikt. 

"Vi var så bestörta och uppskakade, att vi inte genast fann de 

limpliga orden. Vilken protest vi än uttalade, skulle den endast 

bli ett svagt genljud av den inre upphetsning, som bemäktigade 

sig oss alla. Ingenting kan hjälpa oas: varken tårar eller protester, 

utan endast en organiserad masskamp" — så skrev arbetarna från 

ett antal företag i sin resolution. 

Arbetarnas stormande förbittring ökade ytterligare, då tsar-

ministern 1Vlakarov till svar på den socialdemokratiska fraktionens 

interpellation i Riksduman med anledning av Lenamassakrerna 

helt cyniskt förklarade : "Så har det varit och så kommer det att 

bli !" Antalet deltagareide politiska strejkerna till protest mot 

blodbadet på Lenaarbetarna steg till 300.000. 

Lenadagarna bröt in som en orkan i den atmosfär av "lugn", 

som stolypinregimen skapat. 

Kamrat Stalin skrev med anledning härav i den bolsjevikiska 

Petersburgstidningen "Svesda" (Stjärnan) 1912 följande: 

"Skotten i Lena bröt tigandets is och folkrörelsens flod sat-

te sig i rörelse. Den kom i gång ! . . .Allt ont och ofärdsbrin-

gande iden nuvarande regimen, allt vad det oändligt plågade 

Rys:~land suckade under, allt detta samlades i ett faktum, i hän-

delserna vid Lena. Just därför tjänade skotten i Lena som sig-

nal till strejker och demonstrationer." 
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Förgäves hade likvidatorerna och trotskisterna försökt begrava 

revolutionen. Lenahändelserna visade, att de revolutionära kraf-

terna levde, att en väldig mängd revolutionär energi hopats hos 

arbetarklassen. Första-majstrejkerna 1912 omfattade c:a 400.000 

arbetare. Dessa strejker hade en klart politisk karaktär och ge-

nomfördes under de bolsjevikaska revolutionära parollerna : de-

mokratisk republik, 8-timmars arbetsdag och konfiskering av all 

godsägarjord. Dessa huvudparoller var avsedda att förena inte 

endast de breda arbetarmassorna, utan också bönderna och solda-

terna till revolutionärt stormangrepp mot självhärskardömet. 

"Det ryska proletariatets storslagna majstrejk och därmed 

sammanhängande gatudemonstrationer, revolutionära prokla-

mationer och revolutionära tal inför arbetarmassorna visade 

tydligt, att Ryssland trätt in i ett skede av revolutionärt upp-

sving" —skrev Lenin i artikeln "Det revolutionära uppsvin-

get". (Leni~a, Saml, verk. b. XV, s. 533. ) 

Alarmerade av arbetarnas revolutionära aktivitet, uppträdde 

likvidatorerna mot strejkkampen, som de kallade "strejklidelse". 

Likvidatorerna och deras bundsförvant Trotskaj ville ersätta pro-

letariatets revolutionära kamp med en "petitionskampanj". De fö-

reslog arbetarna att underteckna ett papper, en "petition", med 

bön om "rättigheter" (om upphävande av inskränkningarna ifrå-

ga om föreningar, strejker o. s. v.) för att sedan sända in detta 

papper till Riksduman. Likvidatorerna lyckades inte samla mer än 

1.300 namn, medan samtidigt hundratusentals arbetare slöt upp 

kring de revolutionära paroller, som bolsjevikerna ställt. 

Arbetarklassen marscherade fram på den väg, som bolsjeviker-

na anvisade. 

Den ekonomiska situationen i landet under denna period er-

bjöd följande bild: 

Den industriella stagnationen hade redan 1910 avlösts av liv-

aktighet och produktionsstegring inom de viktigaste industrigre-

narna. Medan tackjärnsproduktionen 1910 uppgick till 186 mil-
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joner pudl och 1912 till 256 miljoner, så utgjorde den 1913 283 

miljoner pud. Stenkolsutvinningen utgjorde 1910 1.522 miljoner 

pud, men 1913 hade den redan stigit till 2.214 miljoner pud. 

Samtidigt med den kapitalistiska industrins tillvåxt pågick en 

snabb ökning av proletariatet. Det säregna i den industriella ut-

vecklingen var den fortgående koncentrationen av produktionen 

i stora och mycket stora företag. Medan 1901 46,7 proc. av hela 

antalet arbetare var sysselsatta på stora företag med X00 eller 

flera arbetare, så var 1910 redan cirka 54 proc., det vill säga mer 

än hälften av alla arbetare, sysselsatta på företag av denna typ. 

Detta var en industrikoncentration utan motstycke. Till och med 

i ett så industriellt utvecklat land som Nordamerika var vid den-

na tid endast omkring en tredjedel av alla arbetare sysselsatta 

på storföretag. 

Proletariatets tillväxt och koncentration på storföretag jämte 

förefintligheten av ett så revolutionärt parti som bolsjevikpartiet 

gjorde Rysslands arbetarklass till en väldig kraft i landets poli-

tiska liv. De barbariska formerna för arbetarnas utsugning på 

företagen i förening med tsarbödlarnas outhärdliga polisregim 

gjorde att varje allvarlig strejk fick en politisk karaktär. Den 

ekonomiska och den politiska kampens sammanflätande gav 

masstrejkerna en särskilt revolutionär kraft. 

I den revolutionära arbetarrörelsens förtrupp marscherade Pe-

tersburgs hjältemodiga proletariat, efter Petersburg kom Baltiska 

kustlandet, Moskva och Moskvaguvernementet, därefter Volgadi-

striktet och Sydryssland. 1913 omfattade rörelsen Västra distrik-

tet, Polen och Kaukasien. Enligt officiella beräkningar strejkade 

1912 inalles 725.000 och enligt andra mera fullständiga uppgifter 

över en miljon arbetare, 1913 enligt officiella beräkningar 861.000 

och enligt fullständigare uppgifter 1.272.000 arbetare. Under 

första hälften av 1914 deltog redan omkring halvannan miljon 

arbetare i strejkerna. 

i Ett pud = 16,3 kg. —övers. 
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Det revolutionära uppsvinget 1912-1914, strejkrörelsens slag 

kraft förde sålunda landet närmare samma situation som i revo-

lutionens början 1905. 

Proletariatets revolutionära masstrejker hade betydelse för hela 

folket. De var riktade mot självhärskardömet. Den väldiga majo-

riteten av den arbetande befolkningen hyste sympati för strejker-

na. Fabriksägarna tog hämnd på arbetarna för strejkerna genom 

lockouter. I Moskvaguvernementet kastade kapitalisterna 1913 ut 

50.000 textilarbetare på gatan. I mars 1914 avskedades i Peters-

burg på en dag 70.000 arbetare. Arbetarna på andra företag och 

inom andra industrigrenar hjälpte sina strejkande och lockoutade 

kamrater med omfattande penninginsamlingar och ibland med so-

lidaritetsstrejker. 

Arbetarrörelsens uppsving och masstrejkerna väckte också bon-

demassorna och drog in dem i kampen. Bönderna reste sig ånyo 

till kamp mot godsägarna, förstörde godsägarnas herrgårdar och 

kulakernas gårdar. Under åren 1910-1914 förekom över 13.000 

bondeaktioner. 

Även bland militären började revolutionära aktioner äga rum. 

1912 förekom en väpnad aktion bland trupperna i Turkestan. På 

Baltiska flottan och i Sevastopol höll resningar på att mogna. 

Den revolutionära strejkrörelsen och demonstrationerna, vilka 

leddes av det bolsjevikiska partiet, visade att arbetarklassen inte 

kämpade för delkrav, för "reformer'', utan för folkets befrielse 

från tsarismen. Landet gick en ny revolution till mötes. 

I'ör att vara närmare Ryssland flyttade Lenin sommaren 1912 

över från Paris till Galizien (f. d. Österrike). Under hans ledning 

hölls här två konferenser av Centrall:ommittemedlemmar och an-

svariga funktionärer: den ena i Krakow i slutet av 1912 och den 

andra i det lilla samhället Poronino i närheten av Krakow hösten 

1913. På dessa konferenser fattades beslut i arbetarrörelsens vil~-

tigaste frågor: om det revolutionära uppsvinget, om strejkerna 

och partiets uppgifter, om de illegala organisationernas stärkande, 

om den socialdemokratiska dumafraktionen, om partipressen, om 

försäkringskampan jen. 
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2. DEN BOLSJEVIKISKA TIDNINGEN "PRAVDA". 
BOLSJEVIKFRAKTIONEN I FJÄRDE RIKSDUMAN. 

Ett mäktigt vapenidet bolsjevikiska partiets händer vid stär-

kandet av dess organisationer och erövrandet av inflytande bland 

massorna var den bolsjevikiska dagliga tidningen "Pravda" (San-

ninge~l), som utkom i Petersburg. Den grundades pä initiativ av 

Stalin, Olminskij och Poletajev enligt Lenins anvisningar. Arbetar-

nas masstidning "Pravda" började utgivas samtidigt med den revo-

lutionära rörelsens nya uppsving. Dess första nummer utkom den 

22 april (5 maj n. st.) 1912. Det var en verklig fest för arbetarna. 

För att hedra minnet av "Pravdas" utkommande beslöts att år-

ligen fira den 5 maj som arbetarpressens högtidsdag. 

Redan före "Pravda" utkom den bolsjevikiska veckotidningen 

"Svesda", som var avsedd för mera avancerade arbetare. "Svesda" 

spelade en stor roll under Lenamassakrernas dagar. Den publice-

rade en rad politiska kampartiklar av Lenin och Stalin, vilka 

mobiliserade arbetarklassen till kamp. Men under det revolutionä-

ra uppsvingets förhällanden var en veckotidning inte längre till-

räcklig för det bolsjevikiska partiet. Det behövdes en daglig, poli-

tisk masstidning, som var avsedd för de bredaste arbetarskikt. 

En sådan tidning var just "Pravda". 

Under denna period spelade "Pravda" en utomordentligt stor 

roll. Den vann arbetarklassens stora massor över pä bo'•sjevismens 

sida. I en situation av oupphörliga polisförföljelser, böter och kon-

fiskationer för att den publicerade artiklar och korrespondenser, 

som ej vann censurens gillande, kunde "Pravda" existera endast 

på grund av aktivt understöd av tiotusentals upplysta arbetare. De 

kolossala bötessummorna kunde "Pravda" betala endast tack va-

re stora penninginsamlingar bland arbetarna. Ofta hamnade dock 

en betydande del av upplagan av "Pravdas" konfiskerade nummer 

i läsarnas händer, emedan klassmedvetna arbetare redan pä natten 

kom till tryckeriet och hämtade tidningspackar. 

Under loppet av två och ett halvt år indrog tsarregeringen 

"Pravda" åtta gånger, men med arbetarnas hjälp började den åter 
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komma ut under ett nytt, liknande namn, exempelvis "Sa Pravdu" 

(För Pravda) , "Put Pravdy" (Pravdas väg) , "Trudovaja Pravda" 

(Arbetspravda). 

Samtidigt som "Pravda" i genomsnitt spreds i 40.000 ex. dagli-

gen, översteg upplagan av den mensjevikiska dagliga tidningen 

"Lutj" (Ljusstrålen) ej 15-16.000 exemplar. 

Arbetarna räknade "Pravda" som sin egen arbetartidning, hade 

stort förtroende för den och lyssnade uppmärksamt till dess röst. 

Varje exemplar av "Pravda" gick ur hand i hand och betjänade 

tiotals läsare, utformade deras klassmedvetande, uppfostrade, 

organiserade och manade dem till kamp. 

Vad innehöll "Pravda" ? 

I varje nummer av "Pravda" fanns tiotals arbetarkorrespon-

denser, vilka skildrade arbetarnas liv, den bestialiska utsugningen 

samt kapitalisternas, direktörernas och arbetsledarnas olika re-

pressalier och fräckheter mot arbetarna. Det var skarpa ord och 

träffande avslöjanden av den kapitalistiska ordningen. Ej sällan 

meddelades i "Pravdas" notiser om självmord av svältande arbets-

lösa, som uppgivit hoppet om att få arbete. 

"Pravda" skrev om de behov och krav arbetarna på olika fabri-

ker och inom olika industrigrenar hade samt om hur arbetarna 

kämpade för sin krav. I\Tästan i varje nummer skrev man om 

strejker på olika företag. Då det pågick stora, långvariga strej-

ker, organiserade tidningen arbetarna inom andra företag och in-

dustrigrenar att företa insamlingar till de strejkandes understöd. 

Ibland insamlades tiotusentals rubel till strejkkassorna —väldiga 

summor på den tiden, om man tar i betraktande att största delen 

av arbetarna erhöll endast 70-80 kopek om dagen. Detta upp-

fostrade arbetarna i den proletära solidaritetens anda och till med-

vetande om att alla arbetare har samma intressen. 

Arbetarna reagerade för varje politisk händelse, varje seger eller 

nederlag med att sända "Pravda" brev, hälsningar, protester 

o. s. v. I sina artiklar belyste "Pravda" arbetarrörelsens uppgifter 

ur konsekvent bolsjevikisk synpunkt. Som legal tidning kunde den 

ej direkt uppmana till att störta tsarismen. Man fick lov att ut-
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trycka sig i antydningar, vilka de klassmedvetna arbetarna väl 

förstod och som de förklarade för massorna. När man exempelvis 

i "Pravda" skrev om "de fullständiga och obeskurna kraven av 

1905", så förstod arbetarna att det var fråga om bolsjevikernas 

revolutionära paroller : för tsarismens störtande, för demokratisk 

republik, för konfiskering av goåsägarnas jord, för 8-timmars ar -

betsdag. 

"Pravda" organiserade de upplysta arbetarna inför valen till 

den fjärde duman. 'Den avslöjade den förrädiska position, som in-

togs av dem som ville samförstånd med den liberala bourgeoisin, 

det "stolypinska arbetarpartiets" anhängare, mensjevikerna. 

"Pravda" manade arbetarna att rösta för anhängarna av "de obe-

skurna kraven av 1905", det vill säga för bolsjevikerna. Valen var 

indirekta. Först valdes på arbetarmötena befullmäktigade, des-

sa valde i sin tur elektorer och först dessa elektorer deltog i valen 

av arbetardeputerade till duman. På valdagen publicerade "Prav-

da" en lista över de bolsjevikiska elektorer, på vilka man uppma-

nade arbetarna att rösta. Listan kunde ej offentliggöras på för-

hand för att de uppställda kandidaterna inte skulle utsättas för 

faran att bli arresterade. 

"Pravda" hjälpte till att organisera proletariatets aktioner. Vid 

en stol• lockout i Petersburg vären 1914, då det inte var ändamåls-

enligt att förklara masstrejk, manade "Pravda" arbetarna att till-

gripa andra kampformer : massmöten på fabrikerna, demonstratio 

ner på gatan. Det var förbjudet att skriva öppet om detta i tid-

ningen. Men maningen var begriplig för de klassmedvetna arbe-

tare, som läst Lenins artikel under den anspråkslösa rubriken "Om 

arbetarrörelsens former", i vilken det sades, att strejken för ögon-

blicket måste ersättas med högre former av arbetarrörelse, vilket 

var detsamma som en uppmaning att organisera möten och demon-

strationer. 

Så förverkligades genom "Pravda" förenandet av bolsjevikernas 

illegala revolutionära verksamhet med den legala agitationen och 

arbetarmassornas organiserande. 

"Pravda" skrev ej endast om arbetarnas liv, om arbetarnas 
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strejker och demonstrationer. "Pravda" belyste systematiskt bön-

dernas liv, böndernas svälttillvaro, hur bönderna utsögs av de 

feodala godsägarna, hur kulakerna på sina avskiftade gårdar rof-

fat åt sig den bästa bondejorden genom den stolypinska "refor-

men". "Pråvda" visade de klassmedvetna arbetarna, hur mycket 

brännbart material som hopats pä landsbygden. "Pravda" lärde 

proletariatet att uppgifterna för revolutionen 1905 ännu ej var 

lösta, att en ny revolution förestod. "Pravda" lärde, att prole-

tariatet idenna andra revolution måste uppträda som folkets verk-

liga ledare och anförare, att det i denna revolution kommer att 

ha en sådan stark bundsförvant som de revolutionära bönderna. 

Mensjevikerna sökte förmå proletariatet att lägga bort tanlcen 

pä revolutionen. Mensjevikerna intalade arbetarna: låt bli att 

tänka på folket, på böndernas hungersnöd, på de feodala godsägar-

nas svarthundravälde, kämpa blott för "koalitionsfrihet", lämna 

in "petitioner" om detta till tsarregeringen. Bolsjevikerna klar-

gjorde för arbetarna, att denna mensjevikiska förkunnelse om att 

avstå från revolutionen, att avstå från förbundet med bönderna, 

fördes i bourgeoisies intresse, att arbetarna med säkerhet kom-

mer att besegra tsarismen, om de drar bönderna över på sin sida 

som sin bundsförvant, samt att sådana dåliga själasörjare som 

mensjevikerna måste stötas bort som fiender till revolutionen. 

Vad behandlade "Pravda" i avdelningen "Bondelivet" ? 

Vi skall som exempel ta några korrespondenser från 1913. 

I en korrespondens under rubriken "Agrarsaken" meddelades 

från Samara, att en betydande del av de 45 bönderna i kyrkbyn 

Novochasbulat i Bugulminskijs härad dömts till långvarigt fängel-

sestraff på grund av anklagelse för motstånd mot lantmätaren 

vid utskiftningen av byalagsjord åt de avskiftade gårdarna. 

I en kort korrespondens frän guvernementet Pskov meddelades 

"Bönderna i kyrkb3Tn Psitsa (nära stationen Savalje) har gjort 

beväpnat motstånd mot lantpoliserna. En del särades. Orsaken till 

sammanstötningen är jordpolitiska misshälligheter. Poliser har 

dragits samman i Psitsa, även viceguvernören och grokuratorn har 

avrest dit." 
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I en korrespondens från guvernementet Ufa meddelades om för-

säljning av bondeskiften, om att hungern och lagen om utträde 

ur bykommunen påskyndade processen av böndernas skiljande 

från jorden. Exempelvis i den avskiftade byn Borisovka. Här fanns 

27 gårdar, som ägde 543 desjatinert odlad jord. Under hungersnö-

den sälde 5 gårdsägare 31 desjatiner för 25-33 rubel per desja-

tina, ehuru jorden kostade 3-4 gånger mera. I samma by pant-

satte 7 gårdar 177 desjatiner för 18-20 rubel per desjatina på 6 

år mot 12 procents årlig ränta. Med hänsyn till befolkningens ut-

armning och den vanvettiga räntan kan man tryggt säga : av de 

177 desjatinerna måste hälften komma att övergå i ockrarnas hän-

der, ty en så kolossal summa kommer väl knappast hälften av lån-

tagarna att kunna betala under loppet av 6 år. 

I siiz artikel i "Pravda" "Godsägarens stora och bondens lilla 

jordinnehav iRyssland" —visade Lenin åskådligt för arbetarna 

och bönderna, vilka kolossala jordrikedomar, som befann sig i 

godsägarparasiternas händer. Enbart 30.000 storgodsägare ägde 

omkring 70 miljoner desjatiner jord. Lika mycket jord kom på 10 

miljoner bondgårdars andel. På varje storgodsägare kom i genom-

snitt 2.300 desjatiner, på varje bondgård, också kulakgårdarna in-

beräknade, kom i genomsnitt 7 desjatiner, varvid 5 miljoner 

mindre bemedlade bondgårdar, det vill säga hälften av samtliga 

bönder, ägde högst 1-2 desjatiner jord per gård. Dessa fakta vi-

sade påtagligt, att roten till böndernas fattigdom och till hungers-

nöderna låg i storgodsägarnas jordegendom, i kvarlevorna från 

livegenskapen, från vilka bönderna endast kunde befria sig ge-

nom en revolution, ledd av arbetarklassen. 

Genom arbetare, som hade förbindelse med landsbygden, tz•äng-

de "Pravda" ut på landsbygden och väckte de upplysta bönderna 

till revolutionär kamp. 

Under den period, då "Pravda" grundades, befann sig de ille-

gala socialdemokratiska organisationerna helt i bolsjevikernas 

händer, de legala organisationsformerna åter — dumafraktionen, 

pressen, försäkringskassorna, fackföz•eningarna —var ännu inte 

i En desjatina = 1,09 hektar. —övers. 
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helt erövrade från mensjevikerna. Det behövdes en energisk kamp 

från bolsjevikernas sida för att driva ut likvidatorerna ur arbetar-

klassens legala organisationer. Tack vare "Pravda" kröntes denna 

kamp med framgång. 

"Pravda" stod i centrum av kampen för partitroheten, för åter-

upprättandet av det mussom f attande revolutionära arbetarpar-

tiet. "Pravda" förenade de legala organisationerna kring bolsje-

vikpartiets illegala härdar och inriktade arbetarrörelsen på ett be-

stämt mål, på revolutionens förberedande. 

"Pravda" hade ett väldigt antal arbetarkorrespondenter. Bara 

under ett är publicerade den över 11.000 arbetarkorrespondenser. 

Men "Pravda" var inte endast genom brev och korrespondenser 

förbunden med arbetarmassorna. Varje dag infann sig en hel 

mängd arbetare från företagen på redaktionen. I "Pravdas" redak-

tion var en betydande del av partiets organisatoriska arbete kon-

centrerat. Här ordnades sammanträffanden med representanter 

för de lokala particellerna, hit kom meddelanden om partiarbetet 

på fabrikerna och verkstäderna, härifrån utsändes partidirektiv 

av Petersburgskommitten och partiets Centralkommitte. 

Som resultat av två och ett halvt års hårdnackad kamp mot lik-

vidatorerna för det massomfattande revolutionära arbetarpartiets 

återupprättande, nådde bolsjevikerna så långt att sommaren 1914 

f fru f enttedelur av de aktiva arbetarna i Ryssland följde det bol-

sjevikiska partiet, följde den "pravdistiska" taktiken. Härom vitt-

nade exempelvis det faktum, att av samtliga 7.000 arbetargrup-

per, som 1914 föranstaltade insamlingar för arbetartidningarna, 

5.600 grupper samlade pengar för den bolsjevikiska pressen och en-

dast 1.400 grupper för den mensjevikiska. Istället hade men-

sjevikerna många "rika vänner" bland den liberala bourgeoisin 

och de borgerliga intellektuella, vilka skänkte mer än hälften av 

de medel, som behövdes för den mensjevikiska tidningens under-

håll. 

Bolsjevikerna kallades vid denna tid "pravdister". Med "Pravda" 

växte en hel generation av det revolutionära proletariatet upp, vil-

ken sedan genomförde den socialistiska Oktoberrevolutionen. Bak-
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om "Pravda" stod tio- och hundratusentals arbetare. Under de re-

volutionära uppsvingsåren (1912-1914) lades en fast grund för 

det bolsjevikiska masspartiet, vilken ej kunde förstöras av några 

som helst förföljelser av tsarismen under det imperialistiska kri-

gets period. 

"'Pravda' av år 1912 lade grunden för bolsjevismens seger 

1911.'' (Stalin.) 

Partiets andra legala organ i landsomfattning var bolsjevik-

fraktionen iden fjärde Riksduman. 

191`? utlyste regeringen val till fjärde duman. Vårt parti till-

mätte valdeltagandet stor betydelse. Den socialdemokratiska du-

mafraktionen och tidningen "Pravda" utgjorde de viktigaste le-

gala stödjepunkterna i landsomfattning, medelst vilka det bolsje-

vikaska partiet utförde sitt revolutionära arbete bland massorna. 

Bolsjevikpartiet gick till dumavalen självständigt, under egna 

paroller och riktade sina slag samtidigt mot regeringspartierna 

och mot den liberala bourgeoisin (kadetterna). Valkampanjen 

förde bolsjevikerna under parollerna : demokratisk republik, ö-

timmars arbetsdag, konfiskering av godsägarnas jord. 

Valen till fjärde duman ägde rum hösten 1912. Missnöjd med ut-

gången av valen i Petersburg, försökte regeringen i början av ok-

tober beskära arbetarnas rösträtt vid en rad av de största fabri-

kerna. Till svar på detta uppmanade vårt partis Petersburgskom-

mitte på kamrat Stalins förslag arbetarna på de största företa-

ger. att gå ut i en dags strejk. Försatt i ett brydsamt läge, var re-

geringen tvungen att ge efter, och arbetarna fick möjlighet att 

på mötena välja vem de ville. Med kolossal majoritet röstade arbe-

tarna för den "Fullmakt" för fullmäktige och deputerade, som 

kamrat Stalin författat. "Petersburgsarbetarnas fullmakt för sin 

arbetardeputerad" påminde om de olösta uppgifterna från år 

1905. 

". . . Vi tror —hette det i "Fullmakten" —att Ryssland står 

på tröskeln till kommande massrörelser, mähända mera djupgå-

ende än 1905 . . . Förkämpen i dessa rörelser blir, liksom 1905, 

det ryska samhällets mest framskridna klass, det ryska prole-
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tariatet. Dess bundsförvant åter kan endast vara den oändligt 

plågade bondeklassen, som är djupt intresserad av Rysslands 

befrielse frän slaveriet." 

"Fullmakten" förklarade, att folkets kommande aktioner mästc 

ta formen av en kamp på två fronter —såväl mot tsarregeringen 

som också mot den liberala bourgeoisin, vilken sökte samförstånd 

med tsarismen. 

Lenin tillskrev "Fullmakten" stor betydelse, då den manade ar-

betarna till revolutionär kamp. Och i sina resolutioner svarade ar-

betarna på denna maning. 

Bolsjevikerna segrade i valen, och kamrat Badajev invaldes av 

Petersburgs arbetare i duman. 

Arbetarna företog valen till duman skilt från de övriga befolk-

ningsskikten (den s. k. arbetarkurian). Av nio deputerade, som 

valdes av arbetarkurian, var sex medlemmar av det bolsjevikiska 

partiet, nämligen Badajev, Petrovskij, Muranov, Samojlov, Sjagov 

och Malinovskij (vilken senare visade sig vara en provokatör). 

De bolsjevikiska deputerade valdes i de största industricentra, där 

minst fyra femtedelar av arbetarklassen fanns. Men några likvi-

datorer valdes av andra än arbetare, d. v. s. inte i arbetarkurian. 

Därför blev det 7 likvidatorer mot 6 bolsjeviker i duman. Till en 

början bildade bolsjevikerna och likvidatorerna en gemensam so-

cialdemokratisk fraktion i duman. Efter en hårdnackad kamp mot 

likvidatorerna, vilka hindrade bolsjevikernas revolutionära arbe-

te, utträdde de bolsjevikiska deputerade i oktober 1913 på anvis-

ning av bolsjevikpartiets CK ur den förenade socialdemokratiska 

fraktionen och bildade en självständig bolsjevikisk fraktion. 

De bolsjevikiska deputerade uppträdde i duman med revolutio-

nära tal, vari de avslöjade det absolutistiska systemet, interpel-

lerade regeringen om våldsåtgärderna mot arbetarna och om ka-

pitalisternas omänskliga utsugning av arbetarna. 

De uppträdde i duman också i agrarfrågan, manade i sina tal 

bönderna till kamp mot de feodala godsägarna, avslöjade kadett-

partiet, som var emot konfiskering av godsägarnas jord och dess 

överlämnande till bönderna. 
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Bolsjevikerna väckte i R,iksduman förslag till lag om 8-timmars 

arbetsdag, vilket självfallet inte antogs av svarthundraduman, 

men spelade erz stor roll ur agitatorisk synpunkt. 

Den bolsjevikiska dumafraktionen var nära föz•bunden med par-

tiets CK, rxzed Lenin, samt erhöll anvisningar av honom. Under 

den tid kamz•at Stalin vistades i Petersburg, ledde han direkt frak-

tionen. 

De bolsjevikiska deputez•ade inskränkte ej sitt arbete till duman, 

utan utvecklade en omfattande verksamhet utanför densamma. 

De reste ut till fabriker och verkstäder, besökte landets arbetar-

centra och höll föredrag, anordnade hemliga möten, på vilka de 

klarlade partiets beslut, bildade nya partiorganisationen•. De depu-

terade förenade skickligt sin legala verksamhet med det illegala, 

l~onspirativa arbetet. 

:>. BOLSJEVIKERNAS SEGERIDE LEGALA ORGANI-

SATIONERNA. DEN REVOLUTIONÄRA RÖRELSENS 

FORTSATTA TILLV.~XT. INFÖR DET IMPERIA-

LISTISKA KRIGET. 

Bolsjevikernas parti uppvisade under denna tid en mönstergill 

ledning av alla former och yttringar av proletariatets klasskamp. 

Det byggde upp illegala organisationer. Det gav ut illegala flyg-

blad. Det utförde ett hemligt revolutionärt arbete bland massorna. 

Samtidigt fick det ett allt fastare övertag i arbetarklassens olika 

legala organisationer. Partiet bemödade sig att erövra fackföre-

ningarna, folkets hus, aftonuniversiteten, klubbarna, försäkrings-

anstalterna. Dessa legala or. ganisationer hade sedan gammalt tjä-

nat likvidatorerna som tillflyktsort. Bolsjevikerna kämpade ener-

;iskt för att förvandla de legala föreningarna till stödjepunkter 

för vårt parti. Skickligt förenande det illegala arbetet med det le-

gala, vann bolsjevikerna majoriteten i de fackliga samorganisatio-

nerna i de båda huvudstäderna på sin sida. En särskilt glänsande 

seger vann bolsjevikerna 1913 vid valen av metallarbetarnas fack-
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föreningsstyrelse iPetersburg: på ett möte av 3.000 metallarbetare 

var det knappast 150 man, som röstade för likvidatorerna. 

Detsamma bör sägas om en sådan legal organisation som den 

socialdemokratiska fraktionen i fjärde Riksduman. Ehuru men-

sjevikerna hade 7 deputerade, medan bolsjevikerna hade 6, repre-

senterade den mensjevikiska sjumannagruppen, som i huvudsak 

valts från kretsar med annan befolkning än arbetare, knappast 

en femtedel av arbetarklassen, medan den bolsjevikaska sexmanna-

gruppen, som valts i landets viktigaste industricentra (PeteY~s-

burg, Moskva, Ivanovo-Vosnesensk, Kostroma, Jekaterinoslav, 

Charkov), representerade över f3~ra femtedelar av landets arbe-

tarklass. Arbetarna betraktade sexmannagruppens medlemmar 

(Badajev, Petrovskij o. a.), däremot inte sjumannagruppens, som 

sina deputerade. 

Bolsjevikerna lyckades erövra de legala organisationerna, eme-

dan de —trots tsarismens rasande förföljelses• samt likvidatorer-

nas och trotskistornas vidriga hetskampanj —förmådde bevara 

det illegala partiet och upprätthålla en fast disciplin i sina led, 

ståndaktigt försvarade arbetarklassens intressen, var nära för-

bundna med massorna och förde en oförsonlig kamp mot arbetar-

rörelsens fiender. 

Sålunda fortgick bolsjevikernas seger och mensjevikernas ne-

derlag i de legala organisationerna längs hela linjen. Såväl ifråga 

om agitationen från dumatribunen som också ifråga om arbetar-

pressen och andra legala organisationer trängdes mensjevikerna 

i bakgrunden. Famnad av den revolutionära rörelsen, slöt arbetar-

klassen resolut upp kring bolsjevikerna och sköt mensjevikerna åt 

sidan. 

Till råga på allt gjorde mensjevikerna bankruttiden nationella 

frågan. Den revolutionära rörelseni Rysslands gränsområden 

krävde ett klart program i den nationella frågan. Men mensjevi-

kerna visade sig inte ha något program alls, ifall man bortser 

från Bunds "kulturella autonomi", som inte kunde tillfredsställa 

någon. Endast bolsjevikerna hade ett marxistiskt program i den 

nationella frågan, vilket utretts i kamrat Stalins artikel "Marxis-
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men och den nationella frågan" samt Lenins artiklar "Om natio-

nernas självbestämmanderätt" och "Kritiska anteckningar i den 

nationella frågan". 

Det är inte att undra på, att augustiblocket efter sådana neder-

lag för mensjevismen började knaka i alla fogar. Sammansatt av 

brokiga element som det var, kunde det inte hålla stånd mot bol-

sjevikernas anstorm och började falla sönder. Ehuru augustibloc-

ket bildats till kamp mot bolsjevikerna, föll det snart sönder under 

bolsjevikernas slag. Först utträdde medlemmarna av gruppen 

Vperjod, (Bogdanov, Lunatjarskij o. a.) ur blocket, sedan letterna 

och så gick de övriga var åt sitt håll. 

Då likvidatorerna lidit nederlag i kampen mot bolsjevikerna, 

vände de sig till II Internationalen för att få hjälp. II Internatio-

nalen kom dem till bistånd. Under formen av "försoning" mellan 

bolsjevikerna och likvidatorerna, under• formen av att upprätta 

"fred i partiet" krävde II Internationalen att bolsjevikerna skulle 

inställa kritiken mot likvidatorernas kompromisspolitik. Men 

bolsjevikerna var oförsonliga: de vägrade att underkasta sig den 

opportunistiska II Internationalens beslut och gick inte med på 

några som helst eftergifter. 

Bolsjevikernas segeride legala organisationerna, var ej och 

kunde ej vara en tillfällighet. Att den inte var en tillfällighet be-

rodde inte endast på att bolsjevikerna hade en riktig marxistisk 

teori, ett klart program och ett i strider stålsatt revolutionärt 

proletärt parti. Att den inte var en tillfällighet berodde också på 

att bolsjevikernas seger återspeglade det revolutionära uppsvin-

gets tillväxt. 

Arbetarnas revolutionära rörelse tog allt större omfång, omfat-

tade nya städer och distrikt. I början av 1914 avtog ej arbetarnas 

strejker, utan började tvärtom flamma upp med ny styrka. Strej-

kerna blev allt mera hårdnackade, omfattade ett allt större antal 

arbetare. Den 9 januari strejkade 250.000 arbetare, varav 140.000 

i Petersburg. Den 1 maj strejkade över en halv miljon — av dem 

över 250.000 i Petersburg. Under strejkerna uppvisade arbetarna 

en utomordentlig ståndaktighet. I Obuchovfabriken i Petersburg 
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varade strejken över två månader, på fabriken Lessner omkring 

tre månader. Massförgiftningar på en rad fabriker i Petersburg 

utlöste en strejk omfattande 115.000 arbetare, varpå följde de-

monstrationer. Rörelsen fortsatte att växa. Under första halvåret 

1914 (inräknat början av juli) strejkade inalles 1.425.000 arbetare. 

I maj utbröt en generalstrejk bland oljeindustrins arbetare i Ba-

ku, vilken tilldrog sig hela Rysslands proletariats uppmärksam-

het. Strejken genomfördes organiserat. Den 20 juni demonstrerade 

20.000 arbetare i Baku. Polisen vidtog de mest brutala åtgärder 

mot Bakuarbetarna. Som tecken på protest och solidaritet med 

Bakuarbetarna utbröt en strejk i iVToskva, vilken brep omkring 

sig till andra distrikt. 

Med anledning av Bakustrejken ägde den 3 juli ett möte rum 

på Putilovverken i Petersburg. Polisen sköt på arbetarna. Bn oer-

hörd förbittring grep Petersburgs proletariat. På uppmaning av 

partiets Petersburgskommitte gick den 4 juli 90.000 arbetare i 

Petersburg ut i proteststrejk, den 7 juli strejkade 130.000, Sen 8 

juli 150.000 och den 11 juli 200.000 arbetare. 

Alla fabriker hade gripits av den upprörda stämningen, över-

allt ägde möten och demonstrationer rum. Det gick så långt som 

till försök att bygga barrikader. Barrikader byggdes också i Ba-

ku och Lodz. På en rad platser sköt polisen på arbetarna. För att 

undertrycka rörelsen vidtog regeringen "utomordentliga" åtgär-

der, huvudstaden förvandlades till ett militärläger. "Pravda" för-

bjöds. 

Men vid denna tid framträdde på scenen en ny kraft av inter-

nationell omfattning —det imperialistiska kriget, som måste änd-

ra händelsernas gång. Just under de revolutionära julihändelser-

na, anlände den franska presidenten Poincare till Petersburg för 

att underhandla med tsaren angående det förestående krigets bör-

jan. Några dagar därefter förklarade Tyskland krig mot Ryss-

land. Tsarregeringen begagnade sig av kriget för att riva upp de 

bolsjevikiska organisationerna och undertrycka arbetarrörelsen. 

Det revolutionära uppsvinget avbröts av världskriget, i vilket tsar-

regeringen sökte räddning undan revolutionen. 
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KORT SA1~II~IANFATTNING 

Under det nya revolutionära uppsvingets år (1912-1914) gick 

bolsjevikernas parti i spetsen för arbetarrärelsen ocli förde den 

till en ny revolution under bolsjevikiska paroller. Partiet förmåd-

de förverkliga det illegala arbetets förenande med det legala. I det 

partiet bröt likvidatorernas och deras vänners — trotskisternas 

och otsovisternas —motstånd, bemäktigade det sig alla den legala 

rörelsens former och gjorde de legala organisationerna till stödje-

punkter för sitt revolutionära arbete. 

I kampen mot arbetarklassens fiender och deras agenter inom 

arbetarrörelsen stärkte partiet sina led och utvidgade sina förbin-

delser med arbetarklassen. Genom att partiet i stor omfattning 

utn3~ttjade dumatribunen för revolutionär agitation och skapade 

den enastående arbetarmasstidningen "Pravda", uppfostrade det 

en n~~ generation av revolutionära arbetare — pravdisterna. Detta 

arbetarskikt förblev internationalismens och den proletära revolu-

tionens fana troget under det imperialistiska krigets år. Det var 

också detta, som sedan utgjorde bolsjevikpartiets kärna under 

Oktoberrevolutionens dagar 1917. 

Omedelbart före det imperialistiska krigen ledde partiet arbe-

tarklassens revolutionära aktioner. Det var förpostfäktningar, som 

avbröts av det imperialistiska kriget men återupptogs senare, ef-

ter ti•e år, för att störta tsarismen. Bolsjevikpartiet trädde in i 

det imperialistiska krigets svåra period under den proletära inter-

nationalismens höjda fanor. 
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SJÄTTE KAPITLET 

Bolsjevikernas parti under det imperialis-

tiska krigets period. Den andra revolutionen 

i Ryssland. 
(1914 —mars 1911) 

1. DET IMPERIALISTISKA KRIGETS UTBROTT OCH 

ORSAKER. 

Den 14 (27 n. st.) juli 1914 påbjöd tsarregeringen allmän mo-

bilisering. Den 19 juli (1 augusti) förklarade Tyskland krig mot 

Ryssland. 

Ryssland inträdde i kriget. 

Redan långt före krigets utbrott hade Lenin och bolsjevikerna 

förutsett dess oundviklighet. På socialisternas internationella kon-

gresser hade Lenin uppträtt med egna förslag, som var inriktade 

på att fastställa en revolutionär linje för socialisternas uppträ-

dande inändelse av ett krigsutbrott. 

Lenin påvisade att kriget är kapitalismens ofrånkomliga följe-

slagare. Rov av främmande områden, erövring och utplundring 

av kolonier, tillägnande av nya marknader har mer än en gång 

tjänat som anledning till kapitalistiska staters erövringskrig. För 

de kapitalistiska länderna är kriget ett lika naturligt och rätt-

mätigt tillstånd som utsugningen av arbetarklassen. 

Särskilt blev krigen oundvikliga, då kapitalismen i slutet av 

1800- och början av 1900-talet slutgiltigt växte över i sitt högsta 

och sista utvecklingsstadium : imperialismen. Under imperialismen 

har de mäktiga kapitalist- och banksammanslutningarna (monopo-
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len) tillskansat sig den avgörande rollen i de kapitalistiska stater-

nas liv. Finanskapitalet blev herreide kapitalistiska staterna. 

Finanskapitalet krävde nya marknader, erövring av nya kolonier, 

nya områden för kapitalexport, nya råvarukällor. 

Men redan i slutet av 1800-talet var hela jordklotets yta uppde-

lad mellan de kapitalistiska staterna. Därjämte försiggår kapi-

talismens utveckling under imperialismens epok ytterst olikmäs-

sigt och språngartat : en del länder, som tidigare stått på främsta 

platsen, utvecklar sin industri relativt långsamt, andra, som tidi-

gare varit efterblivna, hinner upp och går förbi dem i snabba 

språng. Förhållandet mellan de imperialistiska staternas ekono-

miska och militära krafter förändrades. Det framträdde en strä-

van till en ny uppdelning av världen. Kampen för en nyuppdel-

ning av världen gjorde ett imperialistiskt krig oundvikligt. Kri-

get 1.914 var ett krig för nyuppdelning av världen och inflytelse-

sfärerna. Det hade länge förberetts av alla de imperialistiska 

staterna. De som bar skulden därför var alla länders imperialister. 

I all synnerhet förbereddes detta krig av Tyskland och Öster-

rike ~. ena sidan samt Frankrike, England och det av dem avhängi-

ga Ryssland å andra sidan. år 1907 bildades trippelalliansen eller 

ententen : förbundet mellan England, Frankrike och Ryssland. Det 

andra imperialistiska förbundet bestod av Tyskland, Österrike-

Ungern och Italien. Vid krigsutbrottet 1914 utträdde dock Italien 

ur detta förbund och anslöt sig sedan till ententen. TS~skland och 

Österrike-Ungern fick understöd av Bulgarien och Turkiet. 

Tyskland förberedde sig till det imperialistiska kriget för att 

erövra kolonier från England och Frankrike samt från Ryssland: 

Ukraina, Polen, de baltiska länderna. Tyskland hotade Englands 

välde i Nära Östern, där det byggt Ba,gdadbanan. England fruk-

tade ökningen av Tysklands flottrustningar. 

Tsarryssland strävade att dela upp Turkiet, drömde om att er-

övra sunden från Svarta havet till Medelhavet (Dardanellerna), 

att erövra Konstantinopel. Itsarregeringens planer ingick också 

erövrandet av Galizien, en del av Österrike-Ungern. 

England strävade att genom kriget slå sin farliga konkurrent 
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Tyskland, vars varor före kriget alltmera började tz änga ut de 

engelska varorna frän världsmarknaden. Dessutom hade England 

föresatt sig att ta Mesopotamien och Palestina av Turkiet samt 

att vinna fast fot i Egypten. 

De iranska kapitalisterna strävade att fränta Tyskland det kol-

och järnrika Saaromrädet och Elsass-Lothringen, som Tyskland 

erövrade frän Frankrike i kriget 1870-71. 

Det var säledes m3~cket stora motsättningar mellan de tvä grup-

perna av kapitalistiska stater, som ledde till det imperialistiska 

kriget. 

Detta rövarkrig för världens uppdelning berörde alla imperialis-

tiska länders intressen och därför drogs senare Japan, Amerikas 

Förenta Stater och eii i•ad andra stater med i detsamma. 

Kriget blev ett världskrig. 

Bourgeoisin förberedde det imperialistiska kriget i djup hem-

lighet för sina folk. Då kriget bröt ut, försökte varje imperialis-

tisk regering bevisa, att det inte var den som anfallit grannarna, 

utan att den just var den angripna. Bourgeoisin bedrog folket och 

dolde krigets verkliga syfte, dess imperialistiska roffarkaraktär. 

Varje imperialistisk regering förklarade, att kriget fördes till för-

svar för dess fosterland. 

Opportunisterna.i II Internationalen hjälpte bourgeoisin att be-

draga folket. II Internationalens socialdemokrater svek skändligt 

socialismens sak, den internationella proletära solidaritetens sak. 

Inte nog med att de ej uppträdde mot kriget, de hjälpte tvärtom 

bourgeoisin att i fosterlandsförsvarets namn hetsa de krigföran-

de staternas arbetare och bönder mot varandra. 

Det var ingen tillfällighet att Ryssland inträdde i det imperia-

listiska kriget på ententens —Frankrikes och Englands —sida. 

Det bör observeras, att Rysslands viktigaste industrigrenar före 

1914 befann sig i händerna på utländskt kapital, huvudsakligen 

franskt, engelskt och belgiskt, d. v. s. ententeländernas. Rysslands 

viktigaste metallurgiska industriföretag befann sig i de franska 

kapitalisternas händer. överhuvud var den metallurgiska industrin 

till nästan tre fjärdedelar (72 procent) beroende av utländskt ka-
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pital. Stenkolsindustrin — i Donbass —erbjöd en likadan bild. 

Omkring hälften av oljeutvinningen befann sig idet engelsk-

franska kapitalets händer. En betydande del av den ryska indu-

strins vinster gick till utländska, företrädesvis engelsk-franska 

banker. Alla dessa omständigheter plus de miljardlån, som tsaren 

upptagit i Frankrike och England, fjättrade tsarismen vid den 

engelsk-franska imperialismen, förvandlade Ryssland till en va-

sall åt dessa länder, till deras halvkoloni. 

Då der_ ryska bourgeoisin började kriget, räknade den med att 

kunna hjälpa upp sin sak : erövra nya marknader, berika sig på 

krigsbeställningar och leveranser och samtidigt utnyttja krigssi-

tuationen för att undertrycka den revolutionära rörelsen. 

Tsarrti•ssland inträdde oförberett i kriget. Rysslands industri var 

mycket efterbliven i jämförelse med de andra kapitalistiska län-

dernas. Här fanns övervägande gamla fabriker och verkstäder 

med utsliten maskinell utrustning. Med den förhandenvarande 

h~~,lvfeodala jordegendomen och den utarmade, ruinerade bonde-

massan kunde lantbruket ej tjäna som en fast ekonomisk grund-

val för en långvarig krigföring. 

Tsaren stödde sig i huvudsak på de feodala godsägarna. De ärke-

reaktioiiära storgodsägarna i block med storkapitalisterna huse-

rade efter behag i landet och i Riksduman. De understödde helt 

den tsaristiska regeringens såväl inrikes- som utrikespolitik. Den 

ryska imperialistiska bourgeoisin förlitade sig på det tsaristiska 

självhärskardömet som den pansrade näve, vilken skulle kunna 

säkra densamma erövring av nya marknader och nya områden 

å ena sidan samt å andra sidan undertrycka arbetarnas och bön-

dernas revolutionära rörelse. 

Den liberala bourgeoisins parti, kadetterna, gav sig sken av 

att bilda en opposition, men det understödde utan förbehåll tsar-

regeringens utrikespolitik. 

Socialistrevolu~ionärernas och mensjevikernas småborgerliga 

partier, som maskerade sig med socialismens fana, hjälpte ända 

från själva krigsutbrottet bourgeoisin att bedraga folket, att döl-

ja krigets imperialistiska rövarkaraktär. De predikade nödvändig-
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beten av försvar, nödvändigheten att värna det borgerliga "foster-

landet" mot de "preussiska barbarerna", understödde "borgfreds"-

politiken och hjälpte sålunda den ryska tsarens regering att föra 

krig, på samma sätt som de tyska socialdemokraterna hjälpte den 

tyska kejsarens regering att föra krig mot de "ryska barbarerna". 

Endast bolsjevikernas parti förblev den revolutionära interna-

tionalismens stolta baner troget, stod orubbligt kvar på de marxis-

tiska positionerna av energisk kamp mot det tsaristiska självhärs-

kardömet, mot godsägarna och kapitalisterna, mot det imperialis-

tiska kriget. Det bolsjevikiska partiet vidhöll ända från krigets 

första dagar den inställningen, att kriget inte börjats för att för-

svara fosterlandet, utan tör att slå under sig främmande områden, 

för att plundra främmande folk till fördel för godsägarna och 

kapitalisterna, samt att arbetarna måste föra en resolut kamp 

mot detta krig. 

Arbetarklassen stödde bolsjevikernas parti. 

Det är sant, att borgarnas patriotiska yra, som i början av kri-

get grep de intellektuella och kulakskikten bland bönderna, även 

spred sig till en viss del av arbetarna. Men det var företrädesvis 

medlemmarna av huliganorganisationen "Ryska folkets förbund" 

samt en del socialistrevolutionärt och mensjevikiskt sinnade ar-

betare. De äterspeglade självfallet inte och kunde ej återspegla 

stämningarna inom arbetarklassen. Det var också just dessa ele-

ment, som deltog i bourgeoisins chauvinistiska manifestationer, 

vilka organiserades av tsarregeringen under krigets första dagar. 

2. PARTIERNA I II INTERNATIONALEN GÅR ÖVER 

PÅ SINA IMPERIALISTISKA REGERINGARS SIDA. II 

INTERNATIONALENS UPPLÖSNING I ENSKILDA 

SOCIALCHAUVINISTISKA PARTIER. 

Lenin hade mer än en gång varnat för II Internationalens oppor-

tunistism och dess ledares vacklan. Han betonade hela tiden att 

II Internationalens ledare endast i ord var emot kriget, men att 
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de i händelse av krig kunde ändra sin inställning och gå över 

på den imperialistiska bourgeoisins sida, kunde bli anhängare av 

kriget. Redan krigets första dagar bekräftade, att Lenin haft rätt 

i sitt förutseende. 

På II Internationalens kongress i Köpenhamn 191.0 fattades be-

slut om att socialisterna i parlamenten skulle rösta mot krigs-

krediter. Vid tiden för Balkankrigen 1912 förklarade II Interna-

tionalens internationella kongress i Basel, att arbetarna i alla län-

der anser det vara ett brott att skjuta på varandra för att öka 

kapitalisternas profiter. Så var det i ord, i resolutionerna. 

Men då det imperialistiska krigets åska bröt lös och det gällde 

att omsätta dessa beslut i handling, visade sig II Internationalens 

ledare vara förrädare, som svek proletariatet, de visade sig vara 

bourgeoisins drängar, de blev anhängare av kriget. 

Den 4 augusti 1914 röstade den tyska socialdemokratin i riks-

dagen för krigskrediterna, för det imperialistiska krigets stöd-

jande. Detsamma gjorde den övervägande majoriteten av socia-

listerna iFrankrike, England, Belgien och andra länder. 

Den II Internationalen hade upphört att existera. Den föll i 

verkligheten sönder i enskilda socialchauvinistiska partier, vilka 

förde krig mot varandra. 

De socialistiska partiernas ledare, som svikit proletariatet, gick 

över till socialchauvinismens position, till försvar av den imperia-

listiska bourgeoisin. De bistod de imperialistiska regeringarna i att 

insöva arbetarklassen och infektera den med nationalismens gift. 

Under fosterlandsförsvarets skylt började dessa socialförrädare 

hetsa de tyska arbetarna mot de franska, de engelska och franska 

arbetarna mot de tyska. Endast en obetydlig minoritet inom Ii 

Internationalen stod kvar på den internationalistiska positionen 

och gick emot strömmen, visserligen inte med full tillförsikt och 

inte alldeles bestämt, men den gick i alla fall mot strömmen. 

Endast bolsjevikernas parti höjde genast och utan tvekan fanan 

till energisk kamp mot det imperialistiska kriget. I de teser om 

kriget, som Lenin skrev hösten 1914, visade han att II Internatio-

nalens fall inte var en tillfällighet. II Internationalen hade bragts 
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till undergång av opportunisterna, för vilka det revolutionära pro-

letariatets bästa representanter redan länge varnat. 

Den II Internationalens partier var också före kriget anstuckna 

av opportunism. Opportunisterna predikade öppet avståndstagan-

de från den revolutionära kampen, förkunnade te:,rin om "ka-

pitalismens fredliga invägande i socialismen". II Internationalen 

ville ej bekämpa opportunismen, ville ha fred med den och lät den 

stärkas. Till följd av sin försonlighetspolitik gentemot opportu-

nismen blev II Internationalen själv opportunistisk. 

Tack vare sina profiter fr~ån~ kolonierna, från utsugningen av 

efterblivna länder, bestack den imperialistiska bourgeoisin syste-

matiskt de kvalificerade arbetarnas överskikt, den s. k. arbetar-

aristokratin, genom en högre arbetslön och andra allmosor. Från 

detta arbetarskikt hade inte så få fackförenings- och kooperations-

ledare, kommunal- och parlamentsdeputerade, funktionärer i pres-

sen och i de socialdemokratiska organisationerna kommit. Av 

fruktan att förlora sin ställning blev dessa vid krigsutbrottet mot-

ståndare till revolutionen, de mest nitiska försvarare för sin boui•-

geoisi, för sina imperialistiska regeringar. 

Opportunisterna blev socialchauvinister. 

Socialchauvinisterna, bland dem de ryska mensjevikerna och 

socialistrevolutionärerna, predikade klussf~•ecl mellan arbetarna 

och bourgeoisin inom landet samt krig mot de andra folken utan-

för sitt eget land. De bedrog massorna ifråga om vilka som var 

de verkliga krigsanstiftarna och förklarade att bourgeoisin i de-

ras länder ej bar skulden till kriget. Många socialchauvinister in-

trädde som ministrar i sina länders imperialistiska regeringar. 

Ej mindre farliga för proletariatets sak var de förstuckna soci-

alchauvinisterna, de s. k. centristerna. centristerna — Knutsky, 

Trotskij, Martov och andra —rättfärdigade och försvarade de 

öppna socialchauvinisterna, svek således proletariatet tillsammans 

med socialchauvinisterna, samtidigt som de skylde sitt svek med 

''vänster"-fraser om kamp mot kriget, vilka var avsedda att be-

draga arbetarklassen. I verkligheten understödde centristerna 

kriget, ty centristernas förslag att ej rösta mot krigskrediterna 
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utan inskränka sig till att lägga ned rösterna, då frågan om krigs-

krediterna avgjordes, var detsamma som att understödja kriget. 

Liksom socialchauvinisterna krävde också de, att man skulle in-

ställa klasskampen under krig för att ej hindra sin imperialistis-

ka t•egering att föra krig. Centristen Trotskij gick emot Lenin, 

mot det bolsjevikiska partiet i alla de viktigaste frågorna om kri-

get och socialismen. 

Redan från krigets första dagar började Lenin dra samman 

krafter för att grunda en ny international —den III Internationa-

len. Redan i manifestetet mot kriget i november 1914 ställde bol-

sjevikpartiets CK uppgiften att grunda den III Internationalen 

i stället för II Internationalen, som gjort en så skymflig bankrutt. 

På en konferens i London i februari 1915 av ententländernas 

socialister uppträdde kamrat Litvinov på uppdrag av Lenin. Lit-

vino~• fordrade att socialisterna (Vandervelde, Sembat, Guesde ) 

skulle lämna de borgerliga regeringarna i Belgien och Frankrike 

samt fullständigt bryta med imperialisterna och avstå från sam-

arbete med dem. Han krävde av alla socialister energisk kamp 

mot deras imperialistiska regeringar samt utdömande av röstnin-

gen för krigskrediterna. Men Litvinovs röst var på denna konfe-

rens som en ropandes röst i öknen. 

I början av september 1915 samlades i Zimmerwald internatio-

nalisternas första konferens. Lenin kallade denna konferens det 

"första steget" i utvecklandet av en internationell rörelse mot kri-

get. PAL denna konferens bildade Lenin Zimmerwalds vänstergrupp. 

Men inom Zimmerwaldvänstern var det endast bolsjevikernas par-

ti med Lenin i spetsen, som intog en riktig, fullt konsekvent ställ-

ning mot kriget. Zimmerwaldvänstern utgav på tyska språket tid-

skriften "Vorbote", i vilken artiklar av Lenin publicerades. 

Ar 1916 lyckades man inkalla internationalisternas andra kon-

ferens iden schweiziska byn Kienthal. Den kallades andra Zim-

merwaldkonferensen. Vid denna tid hade internationalistgrupper 

avskilt sig i nästan alla länder och de internationalistiska elemen-

tens brytning med socialchauvinisterna framträdde skarpare. 

Men det viktigaste var att massorna själva vid denna tid radikali-
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serats under inflytande av kriget och de olyckor det dragit med 

sig. Det manifest, som Kienthalkonferensen utsände, hade utarbe-

tats på basis av en överenskommelse mellan de olika grupperna, 

vilka kämpade på konferensen. Det var ett steg framåt i jämfö-

relse med Zimmerwaldkonferensens manifest. 

IVTen inte heller Kienthalkonferensen godkände den bolsjevikiska 

politikens grundsatser: att förvandla det imperialistiska kriget 

till inbördeskrig, de egna imperialistiska regeringarnas nederlag 

i kriget, organiserande av III Internationalen. Icke desto mindre 

bidrog Kienthalkonferensen till att utskilja de internationalistiska 

element, av vilka senare den Kommunistiska, ITI Internationalen 

bildades. 

Lenin kritiserade de fel, som de inkonsekventa internationalis-

terna bland vänstersocialdemokraterna, exempelvis Rosa Luxem-

burg och Karl Liebknecht, gjorde sig skyldiga till, men på sam-

ma gång hjälpte han dem att intaga pn riktig ståndpunkt. 

3. DET BOLSJEVIKISKA PARTIETS TEORI OCH TAK-

TIK I KRIGETS, FREDENS OCH REVOLUTIONENS 

FRÅGOR. 

Bolsjevikerna var inte helt enkelt pacifister (anhängare av fre-

den), som suckade efter fred och inskränkte sig till fredspropa-

ganda, så som de flesta vänstersocialdemokrater gjorde. Bolsjevi-

kerna gick in för al{tiv revolutionär kamp för freden ända till 

störtande av den krigförande imperialistiska bourgeoisins makt. 

Bolsjevikerna förknippade fredens sak med den proletära revolu-

tionens seger, då de ansåg att det säkraste medlet att göra slut 

på kriget och uppnå en rättvis fred, en fred utan annexioner och 

kontributioner, var att störta den imperialistiska bourgeoisins 

makt. 

Mot det mensjevikiska och socialistrevolutionära uppgivandet 

av revolutionen och den förrädiska parollen om att iakttaga "borg-

fred" under krigstiden uppställde bolsjevikerna parollen : "För-
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vu•ra~Ila det imperialistiska kriget till i~abördeskrig". Denna paroll 

innebar att det arbetande folket, bland dem de beväpnade arbe-

tarna och bönderna i soldatrock, måste vända vapnen mot sin 

bourgeoisi och störta dess makt, om de ville undgå kriget och 

uppnå en rättvis fred. 

D~Iot den mensjevikiska och socialistrevolutionära politiken att 

förs~~ara det borgerliga fosterlandet ställde bolsjevikerna upp po-

litiken "den egna regeringens nederlag i det imperiul•istislca lcri-

get". Detta innebar, att man måste rösta mot krigskrediterna, 

bildö illegala revolutionära organisationer inom armen, främja sol-

daternas förbrödring vid fronten samt organisera revolutionära 

aktioner av arbetarna och bönderna mot kriget och leda dem till 

uppror mot den egna imperialistiska regeringen. 

Bolsjevikerna ansäg, att det minst onda för folket i det impe-

rialistiska kriget vore militärt nederlag för tsarregeringen, ty 

det skulle underlätta folkets seger över tsarismen och arbetar-

klassens framgångsrika kamp för frigörelse frän kapitalistiskt 

slaveri och imperialistiska krig. Härvid ansäg Lenin, att inte en-

dast de ryska revolutionärerna utan också arbetarklassens revo-

lutionära partier i ullo krigförande länder måste genomföra poli-

tiken : nederlag för den egna imperialistiska regeringen. 

Bolsjevikerna var inte mot varje slugs krig. De var endast mot 

erövringskrig, mot det imperialistiska kriget. Bolsjevikerna mena-

de att det förekommer två slags krig 

a) röttvist krig, icke i erövringssyfte, ett befrielsekrig, som har 

till syfte att antingen försvara folket mot angrepp utifrån och mot 

försök att förslava det eller att befria folket från kapitalismens 

slaveri eller slutligen att befria kolonier och avhängiga länder 

från imperialisternas förtryck, samt 

b) oröt.tvist krig, ett erövringskrig, som har till syfte att erövra 

och förslava främmande länder, främmande folk. 

Krig av det förra slaget understödde bolsjevikerna. Mot krig 

av det andra slaget ansåg bolsjevikerna att man måste föra en 

energisk kamp, inbegripet revolution och den egna imperialistiska 

regeringens störtande. 
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En enorm betydelse för hela världens arbetarklass hade Lenins 

teoretiska arbeten under krigstiden. Våren 1916 skrev Lenin bo-

ken : "Imperialismen som kapitalismens högsta stadium." I denna 

bok visade Lenin, att imperialismen är det högsta stadiet av kapi-

talismen, då denna redan hunnit förvandlas från en "progressiv" 

kapitalism till en parasiterande, en förruttnande kapitalism, att 

imperialismen är den döende kapitalismen. Detta betyder natur-

ligtvis inte, att kapitalismen kommer att dö bort av sig själv, utan 

proletariatets revolution, att den själv kommer att ruttna ned till 

roten. Lenin lärde alltid att det är omöjligt att störta kapitalismen 

utan en revolution av arbetarklassen. Därför visade Lenin i sin 

bok, samtidigt som han definierade imperialismen som den döen-

de kapitalismen, att "imperialismen är tröskeln till proletariatets 

sociala revolution". 

Lenin visade, att det kapitalistiska förtrycket alltmera ökar un-

der imperialismens epok, att proletariatets förbittring mot kapi-

talismens grundvalar växer under imperialismens förhållanden, 

att elementen för det revolutionära utbrottet hopar sig inom de 

kapitalistiska länderna. 

Lenin visade, att den revolutionära krisen skärpes i de koloniala 

och avhängiga länderna under imperialismens epok, att ele-

menten av förbittring mot imperialismen ökar och att elementen 

av ett frihetskrig mot imperialismen hopar sig i dessa länder. 

Lenin visade, att olikmässigheten i kapitalismens utveckling 

samt dess motsättningar särskilt skärpts under imperialismens 

förhållanden, att kampen om marknader för varuavsättning och 

kapitalexport, kampen om kolonierna och rävarukällorna gör att 

periodiska imperialistiska krig för en nyuppdelning av världen 

blir oundvikliga. 

Lenin visade, att det just är till följd av denna olikmässighet i 

kapitalismens utveckling som imperialistiska krig bryter ut, vilka 

försvagar imperialismens krafter och gör det möjligt att bryta 

igenom imperialismens front, där den visar sig vara svagast. 

På grund av allt detta kom Lenin till den slutsatsen, att det är 

fullkomligt möjligt för proletariatet att bryta igenom den i.mperia-
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listiska fronten någonstädes pä ett eller flera ställen, att det är 

möjligt att socialismen till en början segrar i några länder eller 

till ocli med i ett enskilt land, att en samtidig seger för socialis= 

men i alla länder är omöjlig till följd av den kapitalistiska utveck-

lingens olikmässighet i dessa länder, att socialismen till en början 

kommer att segra i ett eller i några länder, medan de övriga län-

derna under loppet av en viss tid kommer att förbli borgerliga. 

Formuleringen av denna geniala slutsats, som Lenin gett i två 

olika artiklar, skrivna under• det imperialistiska krigets period, 

lyder pä följande sätt: 

1. "Den ekonomiska och politiska utvecklingens olikmässig-

het är en absolut lag för kapitalismen. Härav följer, att socia-

lismen till en början kan segra i några eller till och med i ett 

enskilt kapitalistiskt land. Sedan proletariatet i detta land seg-

rat, exproprierat kapitalisterna och hos sig organiserat en socia-

listisk produktion, skulle det ställa sig engot den övriga, kapita-

listiska världen och dra med sig de förtryckta klasserna i and-

ra länder" . . . (Ur artikeln "Om parollen Europas Förenta Sta-

ter", skriven i augusti 1915.) (Lenin, Saml. skr. i urval, b. IX, 

s. 31, Sthlm., Arbetarkultur, 1936. ) 

2. ''Kapitalismens utveckling försiggår i högsta grad olikmäs-

sigt iolika länder. Annorlunda kan det inte heller vara under 

varuproduktionen. Härav den ovederläggliga slutsatsen : socia-

lismen kan inte segra samtidigt i alla länder. Till en början kom-

mer den att segra i ett eller i några länder, medan de övriga 

under en viss tid kommer att förbli borgerliga eller förborger-

liga. Detta måste framkalla inte bara friktion, utan också en di-

rekt strävan av bourgeoisin i andra länder att slå ned den socia-

listiska statens segrande proletariat. I dessa fall skulle ett krig 

från vår sida vara berättigat och rättvist. Det vore ett krig för 

socialismen, för de andra folkens befrielse från bourgeoisin." 

(Ur artikeln "Den proletära revolutionens militärprogram", 

skriven hösten 1916.) (Le~zi~z, Saml. verk, b. XIX, s. 325. ) 

Detta var den socialistiska revolutionens ~zya fulländade teori, 

teorin om möjligheten av socialismens seger i enskilda länder, om 
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betingelserna för dess .seger, om perspektiven för dess seger, en 

teori, vars grundvalar Lenin tecknade redan 1905 i broschyren 

"Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolu-

tionen". 

Den avvek i grunden från den uppfattning, som var gängse 

bland marxisterna under den f örimperialistiska kapitalismens pe-

riod, då marxisterna ansåg att socialismens seger i ett land, vilket 

som helst, vore omöjlig, att socialismens seger skulle komma att 

försiggå samtidigt i alla civiliserade länder. På grundvalen av de 

uppgifter om den imperialistiska kapitalismen, vilka Lenin fram-

lade isin mycket uppmärksammade bok "Imperialismen som ka-

pitalismens högsta stadium", kullkastade han denna mening 

som föråldrad och förde fram en ny teoretisk uppfattning, enligt 

vilken socialismens samtidiga seger i alla länder anses vara omöj-

lig, medan socialismens seger i ett enskilt kapitalistiskt land er-

kännes vara möjlig. 

Den oskattbara betydelsen av Lenins teori om den socialistiska 

revolutionen består inte bara i, att den berikat marxismen med en 

ny teori och fört den framåt. Dess betydelse består dessutom i, 

att den skänker proletärerna i de enskilda länderna ett revolu-

tionärt perspektiv, frigör deras initiativ evad det gäller anstor-

men mot deras egen, nationella bourgeoisi, lär dem att utnyttja 

en krigssituation till att organisera en sådan anstorm och stärker 

deras tro på den proletära revolutionens seger. 

Sådan var bolsjevikernas teoretiska och taktiska uppfattning i 

krigets, fredens och revolutionens frågor. 

På grundvalen av denna uppfattning utförde bolsjevikerna sitt 

praktiska arbete i Ryssland. 

Trots de grymma polisförföljelserna företog de bolsjevikiska 

deputerade i duman, Badajev, Petrovskij, Muranov, Samojlov och 

Sjagov, vid krigets början en turne till en rad organisationer och 

höll föredrag om bolsjevikernas ställning till kriget och revolutio-

nen. Inovember 1914 anordnades en överläggning av den bolsje-

vikiska fraktionen i Riksduman för att behandla frågan om för-
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hållandet till kriget. På tredje dagen häktades samtliga deltagare 

i sammanträdet. Domstolen dömde alla deputerade till förlust av 

medborgerliga rättigheter och tvångsbosättning i Östi•a Sibirien. 

Tsarregeringen anklagade de bolsjevikiska deputerade i Riksduman 

för "riksförräderi". 

Inför rätta upprullades en bild av dumadeputeradenas verksam-

het, som gjorde vårt parti heder. Bolsjevikdeputeradena förhöll 

sig tappert inför den tsaristiska domstolen och förvandlade den till 

en tribun, där tsarismens erövringspolitik avslöjades. 

Annorlunda förhöll sig Kamenjev, som inkallats i detta mål. 

Feg som han var, tog han vid första tecken till fara avstånd från 

det bolsjevikiska partiets politik. Inför domstolen förklarade Ka-

menjev, att han ej var ense med bolsjevikerna i frågan om kriget, 

och som bevis härpå anhöll han att man skulle inkalla mensjeviken 

.Tordanskij som vittne. 

Ett stort arbete utförde bolsjevikerna mot krigsindustrikommit-

t.eerna, vilka tjänade krigets syften, och mot mensjevikernas för-

sök att dra arbetarna in under den imperialistiska bourgeoisins 

inflytande. Bourgeoisin var i högsta grad intresserad av att inför 

alla framställa det imperialistiska kriget som hela folkets krig. 

LJnder kriget vann bourgeoisin stort inflytande över statens ange-

liigenheter, genom att den grundade en egen allrysk organisation 

semstvo- och stadsförbunden. Det var nödvändigt för den att dra 

in också arbetarna under sin ledning och sitt inflytande. Bourgeoi-

sin uppfann ett medel härför —att bilda "arbetargrupper" inom 

krigsindustrikommitteerna. D'Iensjevikerna tog upp denna bour-

geoisins ide. Det var fördelaktigt för bourgeoisin att i dessa krigs-

industrikommitteer dra in representanter för arbetarna, vilka 

bland arbetarmassorna skulle agitera för nödvändigheten att öka 

arbetsproduktiviteten på granat-, kanon-, gevärs-, patron- och and-

ra fabriker och verkstäder, som arbetade för försvaret. "Allt för 

kriget, allt till kriget" —var bourgeoisins paroll. I verkligheten 

betydde denna paroll: "med alla medel berika sig på krigsleveran-

serna och på ockupation av främmande områden". Mensjevikerna 

deltog beskäftigt i detta falskt-patriotiska geschäft, som bourgeoi-
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sin tänkt ut. De hjälpte kapitalisterna genom att ivrigt agitera 

för att arbetarna skulle deltaga i valen till "arbetargrupper" in-

om krigsindustrikommitteerna. Bolsjevikerna var emot detta på-

fund. De var för bojkott mot krigsindustrikommitteerna och ge-

nomförde med framgång denna bojkott. Men en del arbetare deltog 

likväl i krigsindustrikommitteernas verksamhet under ledning av 

den kända mensjeviken Gvosdjev och provokatören Abrosimov. 

Då arbetarnas befullmäktigade iseptember 1915 samlades för att 

utföra de slutgiltiga valen till krigsindustrikommitteernas "arbe-

targrupper", visade det sig att majoriteten av de befullmäktigade 

var emot deltagande i dem. Majoriteten av arbetarrepresentanter-

na antog en skarp resolution emot deltagande ikrigsindustrikom-

mitteerna och förklarade att arbetarna ställer sig uppgiften att 

kämpa för fred, för tsarismens störtande. 

Bolsjevikerna utvecklade likaledes ett stort arbete inom armen 

och flottan. De klargjorde för soldat- och matrosmassorna, vem 

som bar skulden till krigets ohyggliga fasor och folkets lidanden 

samt förklarade att revolutionen var den enda utvägen för folket 

ur det imperialistiska slaktandet. Bolsjevikerna bildade celler in-

om hären och flottan, vid fronten och i avdelningarna bakom fron-

ten samt spred flygblad med upprop mot kriget. 

I Kronstadt bildade bolsjevikerna "Huvudkollektivet för Kron-

stadts militärorganisation", som stod i nära förbindelse med par-

tiets Petrogradskommitte. Partiets Petrogradskommitte bildade en 

militärorganisation för arbetet inom garnisonen. I augusti 1916 

rapporterade chefen för Petrogradochranan : "i Kronstadtkollek-

tivet har man tagit saken mycket allvarligt, konspirativt, och del-

tagarna är alla tystlåtet och försiktigt folk. Detta kollektiv har 

också representanter i land". 

Vid fronten bedrev partiet agitation för förbrödring mellan de 

krigförande armeernas soldater, varvid man betonade att det var 

världsbourgeoisin som var fienden och att man kunde göra slut. 

på kriget endast genom att förvandla det imperialistiska kriget 

till inbördeskrig samt rikta vapnen mot den egna bourgeoisin och 
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dess regering. Allt oftare förekom det, att enskilda truppavdel-

ningar vägrade gå till angrepp. Sådana fakta ägde rum redan 1915 

och särskilt 1916. 

Ett särskilt omfattande arbete utförde bolsjevikerna bland nord-

frontens armeer i det baltiska området. Överbefälhavaren för 

nordfrontens arme, general Russkij, rapporterade i början av 1917 

till överbefälet om det kolossala revolutionära arbete, som bolsje-

viket•na utvecklat på denna front. 

Kriget var en ytterst betydelsefull vändpunkt i folkens och den 

internationella arbetarklassens liv. Det satte staternas, folkens, 

den socialistiska rörelsens öde pä ett kort. Därför var det på sam-

ma going en probersten, ett prov för alla partier och riktningar, 

som kallade sig socialistiska. Kommer dessa partier och riktnin-

gar att förbli trogna socialismens och internationalismens sak 

eller skall de föredra att svika arbetarklassen, rulla in sina fanor 

och kasta dem för sin nationella bourgeoisis fötter ? — så stod 

i'rågan dä. 

Kriget visade att II Internationalens partier inte bestod provet, 

att de svek arbetarklassen och lade ned fanorna inför sin egen 

nationella, imperialistiska bourgeoisi. 

Annorlunda kunde de inte heller förhålla sig, dessa partier som 

odlat opportunismen i sina led och som fostrats till eftergifter åt 

opportunisterna, åt nationalisterna. 

Kriget visade att bolsjevikernas parti var det enda, som med 

heder bestod provet och ända till slutet förblev socialismens sak, 

den proletära internationalismens sak troget. 

Det äi• också klart : endast ett parti av ny typ, endast ett parti 

som fostrats i en anda av oförsonlig kamp mot opportunismen, 

endast ett parti som var fritt från opportunism och nationalism 

— endast ett sådant parti kunde bestå det stora provet att förbli 

arbetarklassens sak, socialismens och internationalismens sak 

troget. 

Bolsjevikpartiet var just ett sådant parti. 
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4. DE TSARISTISKA TRUPPERNAS NEDERLAG VID 

FRONTEN. DET EKONOMISKA FÖRFALLET. 

TSARISMENS KRIS. 

Kriget hade redan pågått i tre år. Kriget hade ryckt bort mil-

joner människoliv, stupade, sårade och sådana som dött i de epi-

demier kriget förorsakade. Bourgeoisin och godsägarna hade in-

höstat rikedomar under kriget. Men arbetarna och bönderna måste 

utstå allt större nöd och umbäranden. Kriget ödelade Rysslands 

folkhushållning. Omkring 14 miljoner friska arbetare hade inkal-

lats till armen och ryckts bort från hushållningen. Fabriker och 

verkstäder lade ned driften. Den besådda åkerarealen minskade, 

emedan det rådde brist på arbetskraft. Befolkningen och soldater-

na vid fronten svalt, gick barfota och i trasor. Kriget slukade alla 

landets resurser. 

Tsararmen led det ena nederlaget efter det andra. Det tyska ar-

tilleriet öste hela skurar av granater över tsartrupperna. I tsar-

armen fattades kanoner, fattades granater, fattades till och med 

gevär. Ibland fanns endast ett gevär på tre soldater. Redan under 

kriget avslöjades den tsaristiska krigsministern Suchomlinov som 

förrädare, det visade sig att han stod i förbindelse med tyska spio-

ner. Suchomlinov utförde det tyska spionageväsendets uppdrag 

att omintetgöra frontens försörjning med granater, att ej levere-

ra kanoner till fronten, ej ge den gevär. En del tsaristiska minist-

rar och generaler främjade själva i all tysthet den tyska armens 

framgångar: tillsammans med kejsarinnan, som var förbunden 

med tyskarna, utlämnade de militärhemligheter åt tyskarna. Intet 

under, att tsararmen led nederlag och tvingades retirera. Till 1916 

hade tyskarna redan hunnit erövra Polen och en del av Baltikum. 

Allt detta utlöste hat och förbittring mot den tsaristiska rege-

ringen bland arbetarna, bönderna, soldaterna och de intellektu-

ella, ökade och skärpte d?n revolutionära rörelsen bland folk-

massorna mot kriget, mot tsarismen, såväl bakom fronten som 

vid fronten, såväl i centrum som i de avlägsnaste områden. 
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Även den ryska imperialistiska bourgeoisin började gripas av 

missnöje. Den retades av den omständigheten att äventyrare i stil 

med I;,asputin huserade vid tsarhovet och öppet arbetade för av-

slutandet av separatfred med tyskarna. Bourgeoisin blev alltmera 

övertygad om, att tsarregeringen var oförmögen att föra ett fram-

gångsrikt krig. Den fruktade att tsarismen kunde gå ined på sepa-

ratfred med tyskarna för att rädda sin ställning. Därför beslöt 

den i•~•ska bourgeoisin att genomföra en palatsrevolution isyfte 

att avsätta tsar Nikolaj II och till tsar i hans ställe utropa hans 

broclex• Mikael Romanov, som var förbunden med bourgeoisin. Här-

med ville den slå två flugor i en smäll: för det första slå sig fram 

till makten och trygga ett fortsättande av det imperialistiska kri-

get, för det andra —med en liten palatsrevolution förebygga 

utbrottet av den stora folkrevolutionen, vars vågos• började gå allt 

högre. 

I denna sak understöddes den ryska bourgeoisin helt av de en-

gelska och franska regeringarna. Dessa såg att tsaren var odug-

lig att fortsätta kriget. De fruktade att tsaren skulle göra slut 

på det. hela genom en separatfred med tyskarna. Om tsarregerin-

gen slöt separatfred så skulle Englands och Frankrikes regeringar 

med Ryssland förlora en bundsförvant i kriget, som inte endast 

band motståndarens krafter vid sina fronter, utan också levererade 

åt Frankrike tiotusentals utvalda ryska soldater. Därför stödde de 

den x•3~ska bourgeoisin i dess försök att genomföra en palatsrevo-

lution. 

Tsaren stod sålunda isolerad. 

På samma gång som misslyckandena vid fronten fortsatte, öka-

de det ekonomiska förfallet alltmera. Under januari- och febru-

aridagarna 1917 nådde förfallet på livsmedels-, råämnes- och 

bränsleområdena djupast och tog sig de skarpaste uttryck. Livs-

medelstillförseln till Petrograd och Moskva inställdes nästan helt 

och hållet. Det ena företaget efter det andra började slå igen. 

Driftinställelserna ökade arbetslösheten. Särskilt arbetarnas ställ-

ning blev outhärdlig. Bland allt bredare folkmassor vann den över-
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tygelsen insteg, att det endast fanns en utväg ur det olidliga lä-

get : det tsaristiska självhärskardömets störtande. 

Tsarismen upplevde klart en kris på liv och död. 

Bourgeoisin hade för avsikt att lösa krisen genom en palats-

revolution. 

Men folket löste den på sitt eget sätt. 

5. FEBRUARIREVOLUTIONEi~'. TSARISMENS FALL. 

BILDANDET AV ARBETAR- OCH SOLDATDEPUTE-

RADES SOVJETER. PROVISORISKA REGERINGEN 

BILDAS. DUBBELVI~LDET. 

Aret 1917 inleddes med en strejk den 9 januari. Under strejken 

ägde demonstrationer rum i Petrograd, Moskva, Baku och Nisjni j-

Novgorod, varvid omkring en tredjedel av alla arbetare i Moskva 

deltog i strejken den 9 januari. En tvåtusenhövdad demonstration 

skingrades av ridande polis på Tverskojbulevarden. På Viborgska 

chaussen i Petrograd anslöt sig soldater till demonstranterna. 

"Iden om en generalstrejk —rapporterade Petrogradpolisen —

vinner dag för dag nya anhängare och blir populär liksom 1905." 

Mensjevikerna och socialistrevolutionärerna bemödade sig att 

leda in den begynnande revolutionära rörelsen i för den liberala 

bourgeoisin nödvändiga spår. Till den 14 februari, dagen för Riks-

dumans öppnande, föreslog mensjevikerna att organisera ett ar-

betartåg till Riksduman. Men arbetarmassorna följde bolsjeviker-

na —inte till duman, utan till demonstration. 

Den 18 februari 1917 gick Putilovverkens arbetare i Petrograd 

ut i strejk. Den 22 februari strejkade arbetarna vid de flesta stor-

företagen. På Internationella kvinnodagen, den 23 februari (8 

mars n. st.) , gick arbetarkvinnorna på uppmaning av bolsjeviker-

nas Petrogradkommitte ut på gatan för att demonstrera mot hun-

gern, kriget och tsarismen. Arbetarkvinnornas demonstration un-

derstöddes av arbetarna genom en allmän strejkaktion i Petro-

220 



grad. Den politiska strejken började växa över i en allmän poli-

tisk demonstration mot det tsaristiska systemet. 

Den 24 februari (9 mars) upprepas demonstrationerna med än 

större kraft. Det var redan omkring 200.000 arbetare, som strej-

kade. 

Den 25 februari (10 mars) omfattar den revolutionära rörelsen 

hela det arbetande Petrograd. De politiska strejkerna i de olika 

stadsdelarna övergår till en politisk generalstrejk i hela Petro-

graci. Överallt förekommer demonstrationer och sammanstötnin-

gar med polisen. Över arbetarmassorna fladdrar röda fanor med 

parollerna : "Ned med tsaren'.", "Ned med kriget !", "Bröd ! ". 

P~i morgonen den 26 februari (11 mars) börjar den politiska 

strejken och demonstrationen växa över i upprorsförsök. Arbe-

tarna avväpnar polisen och gendarmeriet samt beväpnar sig själ-

va. ~~.iidock slutar den väpnade sammandrabbningen med polisen 
w 

med att demonstrationen på Snamenska torget beskjutes. 

General Chabalov, som förde befälet över Petrograds militär-

krets, förklarar att arbetarna måste återgå till arbetet den 28 

februari (13 mars), i annat fall komme de att sändas till fronten. 

Den 25 februari (10 mars) ger tsaren general Chabalov ordern: 

"Jag befaller att redan i morgon inställa oordningarna i huvud-

staden." 

Meii det var inte längre möjligt att "inställa" revo'.iitionen. 

På dagen den 26 februari (11 mars) öppnade 4:e kompaniet 

av Pavlovska regementets reservbataljon eld, men inte mot arbe-

tarna utan mot avdelningar av den ridande polisen, som börjat 

skottväxling med arbetarna. Kampen om militären fördes ytterst 

energiskt och ihärdigt, i synnerhet av arbetarkvinnorna, som vän-

de sig direkt till soldaterna, förbrödrade sig med dem och uppma-

nade dem att hjälpa folket att störta det förhatliga tsaristiska 

självhärskardömet. 

Ledningen av det bolsjevikaska partiets praktiska arbete hand-

hades vid denna tid av vårt partis i Petrograd befintliga Central-

kommittes byrå med kamrat Molotov i spetsen. CK:s byrå ut-

sände den 26 februari (11 mars) ett manifest med uppmaning att 
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fortsätta den väpnade kampen mot tsarismen, att bilda en provi-

sorisk revolutionär regering. 

Den 27 februari (12 mars) vägrade militären i Petrograd att 

skjuta på arbetarna och började gå över på det upproriska folkets 

sida. Ännu på morgonen den 27 februari fanns det endast 10.000 

revolterande soldater, men på kvällen var deras antal redan över 

60.000. 

De upproriska arbetarna och soldaterna började anhålla de tsa-

ristiska ministrarna och generalerna samt befria revolutionärer 

ur fängelserna. De befriade politiska fångarna anslöt sig till den 

revolutionära kampens sak. 

På gatorna pågick fortfarande skottväxling med poliser och 

gendarmer, som förskansat sig på hustaken med kulsprutor. Men 

militärens snabba övergång på arbetarnas sida avgjorde det tsaris-

tiska självhärskardömets öde. 

Då nyheten om. revolutionens seger i Petrograd spreds till andra 

städer och till fronten, började arbetarna och sodaterna överallt 

avsätta de tsaristiska ämbetsmännen. 

Den borgerligt-demokratiska Februarirevolutionen hade segrat. 

Revolutionen segrade, emedan arbetarklassen var revolutionens 

förkämpe och gick i spetsen för en rörelse av miljonmassor bönder 

i soldatrock "för fred, för bröd, för frihet". Proletariatets hege-

moni var förutsättningen för revolutionens framgång. 

"Proletariatet utförde revolutionen, det presterade hjältemod, 

det göt sitt blod, det drog de arbetandes och den fattiga be-

folkningens bredaste massor med sig . . ." —skrev Lenin under 

revolutionens första dagar. (Lenin, Saml. verk. b. XX, s. 23 

—24. ) 

Den första revolutionen 1905 förberedde den snabba segern för 

den andra revolutionen 1917. 

"Utan de tre åren, 1905-1907, av väldiga klasstrider och det 

ryska proletariatets revolutionära energi, skulle det varit omöj-

ligt att genomföra den andra revolutionen så snabbt, det vill 

säga att slutföra dess begynnelseetapp på några dagar" —skrev 

Lenin. (Sammastädes, s. 13.) 
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Redan under de första dagarna av revolutionen uppstod Sov-

jeterna. Den segerrika revolutionen stödde sig på arbetar- och 

soldatdeputerades Sovjeter. De upproriska arbetarna och solda-

terzia bildade arbetar- och soldatdeputerades Sovjeter. Revolutio-

nen 1905 hade visat, att Sovjeterna var organ för det väpnade 

uppz•oz•et och på samma gång embryot till den nya revolutionära 

makten. Sovjeternas ide levde i arbetarmassornas medvetande, och 

de ftiz•verkligade den redan dagen efter tsarismens störtande, ba-

ra med den skillnaden att 1905 bildades endast arbetardeputerades 

Sovjeter, medan i februari 1917 på bolsjevikernas initiativ uppstod 

urbefar- och soldatdeputerades Sovjeter. 

Samtidigt som bolsjevikerna ledde massornas direkta kamp på 

gatoz•na, besatte kompromisspartierna, mensjevikerna och socia-

listrevolutionärerna, deputeradeplatserna iSovjeterna och skaffa-

de sid majoriteten inom dem. Härtill medverkade delvis den om-

ständigheten, att de flesta av bolsjevikpartiets ledare befann sig 

i fängelse och i förvisning (Lenin var i emigration, Stalin och 

Sverdlov i sibirisk förvisning), medan mensjevikerna och socia-

listz•eti~olutionärerna fritt promenerade omkring på Petrograds 

gator. Så kom det sig, att i spetsen för Petrograds Sovjet och dess 

Exekutivkommitte stod representanter för kompromisspartierna 

znensjeviker och socialistrevolutionärer. Likadant var det i Mosk-

va och i en rad andra städer. Endast i Ivanovo-Vosnesensk, Kras-

nojarsk och några andra städer tillhörde majoriteten i Sovjeterna 

z•edan från första början bolsjevikerna. 

Då det väpnade folket —arbetarna och soldaterna —sände 

sina representanter till Sovjeten, betraktade de den som organ för 

folkmakten. De ansåg och trodde, att arbetar- och soldatdeputera-

des Sovjet skulle komma att förverkliga alla det revolutionära 

folkets krav och framfön• allt att fred skulle slutas. 

Men arbetarnas och soldaternas överdrivna lättrogenhet spelade 

dem ett elakt spratt. Socialistrevolutionärerna och mensjevikerna 

hade inte ens en tanke på att sluta kriget, att uppnå fred. Deras 

avsikt var att utnyttja revolutionen till att fortsätta kriget. Vad 

revolutionen och folkets revolutionära krav beträffar, så ansåg 
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socialistrevolutionärerna och mensjevikerna, att revolutionen re-

dan avslutats, och att uppgiften nu bestod i att befästa den samt 

gå över på den "normala", konstitutionella tillvarons spår till-

sammans med bourgeoisin. Därför vidtog den socialistrevolutionä-

ra och mensjevikiska ledningen av Petrograds Sovjet alla åtgär-

der den kunde för att tysta ned frågan om krigets likviderande 

och frågan om freden samt för att överlämna makten åt bourgeoi-

sin. 

Den 27 februari (12 mars) 1917 bildade Riksdumans liberala de-

puterade, sedan de bakom kulisserna fört underhandlingar med de 

socialistrevolutionära och mensjevikiska ledarna, Riksdumans 

Provisoriska kommitte med godsägaren och monarkisten Rodsian-

ko, fjärde dumans ordförande, i spetsen. Och några dagar efter-

åt ingick Riksdumans Provisoriska kommitte och de socialistrevo-

lutionära och mensjevikiska ledarna för arbetar- och soldatdepu-

terades Sovjets Exekutivkommitte bakom bolsjevikernas rygg en 

överenskommelse att formera en ny regering för Ryssland —den 

borgerliga Provisoriska regeringen med furst Lvov i spetsen, vil-

ken tsar Nikolaj II redan före februariomvälvningen utsett till 

statsminister för sin regering. I Provisoriska regeringen inträdde 

kadetternas huvudman Miljukov, oktobristernas huvudman Gutj-

kov samt andra framträdande representanter för kapitalistklassen, 

medan socialistrevolutionären Kerenskij togs in som representant 

för "demokratin". 

Resultatet blev att de socialistrevolutionära och mensjevikiska 

ledarna för Sovjetens Exekutivkommitte lämnade makten ät bour-

geoisin, och då arbetar- och soldatdeputerades Sovjet senare fick 

kännedom om detta, godkände den med sin majoritet de socialist-

revolutionära och mensjevikiska ledarnas handlingar trots bol-

sjevikernas protester. 

Så bildades den nya statsmakten i Ryssland, vilken som Lenin 

sade bestod av representanter för "bourgeoisin och de bourgeoise-

rade godsägarna". 

Men vid sidan av den borgerliga regeringen existerade en annan 

makt : arbetar- och soldatdeputerades Sovjet. Soldatdeputerade i 
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Sovjeten var huvudsakligen bönder, som mobiliserats för kriget. 

Arbetar- och soldatdeputerades Sovjet var organet för arbetarnas 

och böndernas förbund mot tsarmakten samt därjämte organet 

för deras makt, organet för arbetarklassens och böndernas dik-

tatur. 

Pä sä sätt uppstod en egenartad sammanflätning av två makter, 

två diktaturer : bourgeoisins diktatur, personifierad i Provisoriska 

regeringen, samt proletariatets och böndernas diktatur, personi-

fierad iarbetar- och soldatdeputerades Sovjet. 

Det uppstod ett dubbelvälde. 

Hur skall det förklarat,, att socialistrevolutionärerna och men-

sjevikerna i början hade majoriteten i Sovjeterna? 

Htit• skall det förklaras, att arbetarna och bönderna, sedan de 

segrat, frivilligt överlämnade makten åt bourgeoisins represen-

tanter ? 

Lenin förklarade det sä, att miljoner politiskt oprövade männi-

skor vaknat och dragits in i politiken. Det var till största delen 

småbrukare, bönder, arbetare, som ännu helt nyligen varit bönder, 

människor som stod mitt emellan bourgeoisin och proletariatet. 

Ryssland var då det mest småborgerliga av alla de stora europeis-

ka länderna. Och i detta land "översvämmade en gigantisk små-

borgerlig väg allt, kvävde det klassmedvetna proletariatet inte 

endast med sitt antal, utan också ideologiskt, det vill säga besmit-

tade, fångade mycket stora kretsar av arbetare genom en småbor-

gerlig syn pä politiken." (Lenin, Saml. verk., b. XX, s. 115.) 

Det vai• just denna väg av småborgerliga element, som lyfte 

mensjevikernas och socialistrevolutionärernas småbargerliga par-

tier upp till ytan. 

Lenin visade, att en annan orsak härtill var förändringen av pro-

letariatets sammansättning under kriget samt proletariatets bris-

tande medvetenhet och organisering i början av revolutionen. Un-

der kriget försiggick betydande förändringar i själva proletaria-

tets sammansättning. Omkring 40 procent av arbetarstammen 
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var mobiliserad till armen. Under krigsåren hade många småäga-

re,.hantverkare, butiksägare, vilka var främmande för den prole-

tära psykologin, tagit arbete på fabrikerna för att komma undan 

mobiliseringen. 

Det var just dessa småborgerliga mellanskikt av arbetare, som 

bildade en fruktbar jordmån för de småborgerliga politikerna —

mensjevikerna och socialistrevolutionärerna. 

Just därför var de politiskt oprövade breda folkmassorna, som 

översvämmats av de småborgerliga elementens våg och berusats 

av revolutionens första framgångar, under de första revolutions-

månaderna fångna av kompromisspartierna och samtyckte till att 

avstå statsmakten åt bourgeoisin i den naiva tron, att bourgeoi-

sins makt ej skulle komma att hindra Sovjeterna att utföra sitt 

arbete. 

Bolsjevikpartiet stod inför uppgiften att genom ett tålmodigt 

upplysningsarbete bland massorna blotta Provisoriska regerin-

gens imperialistiska karaktär, avslöja socialistrevolutionärernas 

och mensjevikernas förräderi och visa att det var omöjligt att 

uppnå fred utan att ersätta Provisoriska regeringen med Sov-

jeternas regering. 

Och bolsjevikpartiet grep sig an detta arbete med den största 

energi. 

Partiet återupprättade sina legala pressorgan. Redan fem da-

gar efter februarirevolutionen började tidningen "Pravda" ut-

komma i Petrograd och några dagar senare "Sotsialdemokrat" i 

Moskva. Partiet började träda i spetsen för massorna, som fri-

gjorde sig från tron på den liberala bourgeoisin, tron på mensje-

vikerna och socialistrevolutionärerna. Det klargjorde tålmodigt 

för soldaterna och bönderna nödvändigheten av gemensamma ak-

tioner med arbetarklassen. Det klargjorde för dem, att bönderna 

ej kommer att få vare sig fred eller jord om inte revolutionen 

föres vidare, om inte den borgerliga Provisoriska regeringen ersät-

tes med en Sovjeternas regering. 
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KORT SAMMANFATTNING 

Det imperialistiska kriget utbröt till följd av de kapitalistiska 

ländernas olikmässiga utveckling, till följd av att jämvikten mel-

lan de ledande stormakterna rubbats, till följd av att en nyupp-

delning av världen medelst krig och upprättande av ett nytt jäm-

viktsläge mellan krafterna blivit nödvändiga för imperialisterna. 

Kriget skulle inte haft en så förödande karaktär och måhända 

överhuvud inte ens utvecklats med en sådan styrka, om ej II 

Intei•nationalens partier svikit arbetarklassens sak, om de ej bru-

tit II Internationalens kongressers beslut mot kriget, om de haft 

mod att gå aktivt tillväga och resa arbetarklassen mot sina egna 

imperialistiska regeringar, mot krigets anstiftare. 

Bolsjevikpartiet visade sig vara det enda proletära partiet, som 

förblev socialismens och internationalismens sak troget samt or-

l;aniserade inbördeskrig mot sin imperialistiska regering. Alla 

de övriga partierna inom II Internationalen, som var förbundna 

ined bourgeoisin genom sina ledande överskikt, var i fångenskap 

hos imperialismen, gick över på imperialisternas sida. 

Kriget, som var en återspegling av kapitalismens allmänna kris, 

skärpte denna kris och försvagade världskapitalismen. Rysslands 

arbetare och bolsjevikernas parti var de första i världen, som 

framg~ingsrikt utnyttjade kapitalismens svaghet, bröt igenom im-

perialismens front, störtade tsaren och skapade arbetar- och sol-

datdeputerades Sovjeter. 

Berusade av revolutionens första framgångar och invaggade i 

lugn av mensjevikernas och socialistrevolutionärernas försäkrin-

gar att därefter allt skulle gå bra, fylldes småbourgeoisins, sol-

daternas och även arbetarnas breda massor av tilltro till Provi-

soriska regeringen och stödde densamma. 

Bolsjevikpartiet ställdes inför uppgiften att upplysa de av de 

första framgångarna berusade arbetar- och soldatmassorna om, 

att det ännu var långt till revolutionens fullständiga seger, att 

så länge makten befann sig i händerna på den borgerliga Provi-
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soriska regeringen och kompromissmakarna — mensjevikerna och 

socialistrevolutionärerna — huserade i Sovjeterna skulle folket 

få varken fred, jord eller bröd, att man för att uppnå fullständig 

seger måste ta ännu ett steg framåt och överlämna makten åt 

Sovjeterna. 
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SJUNDE KAPITLET 

Bolsjevikpartiet under perioden för den 

socialistiska Oktoberrevolutionens 

förberedelse och genomförande. 
(April 1917-1918) 

1. SITUATIONEN I LANDET EFTER FEBRUARIREVO-

Lti TIONEN. PARTIETS UTTRÄDE UR ILLEGALITETEN 

OCH öVERGåNG TILL ZSPPET POLITISKT ARL'ETE. LE-

NINS ANKOMST TILL PETROGRAD. LENINS APRILTE-

SER. PARTIETS INRIKTNING Pä tSVERGåNG TILL DEN 

SOCIALISTISKA REVOLUTIONEN. 

Händelsernas gång och Provisoriska regeringens uppträdande 

bekräftade med varje dag som gick att bolsjevikernas linje var 

riktig. De visade allt tydligare att Provisoriska regeringen inte 

var för folket utan mot folket, inte för fred utan för krig, att 

den inte ville och inte kunde ge vare sig fred, jord eller bröd. 

Bolsjevikernas upplysningsarbete fann en gynnsam jordmån. 

Samtidigt som arbetarna och soldaterna störtade tsarregeringen 

och tillintetgjorde monarkins rötter, strävade Provisoriska rege-

ringen avgjort till monarkins bevarande. Den 2 mars 1917 sände 

den i hemlighet Gutjkov och Sjulgin till tsaren. Bourgeoisin ville 

överlämna makten åt Nikolaj Romanovs broder Mikael. Men då 

Gutjkov slutade sitt tal på ett möte av järnvägsmän med utro-

pet "Leve kejsar Mikael ! ", så krävde arbetarna att Gutjkov ögon-

blickligen skulle arresteras och kroppsvisiteras, idet de med för-
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bittring upprepade det bekanta ryska ordspråket : "Pepparroten 

är inte sötare än rädisan". 

Det var klart att arbetarna inte skulle tillåta monarkins åter-

upprättande. 

Samtidigt som arbetarna och bönderna, dä de genomfört revolu-

tionen och gjutit sitt blod, väntade att kriget skulle inställas, 

strävade att få bröd och jord och krävde energiska åtgärder i 

kampen mot förfallet, förblev Provisoriska regeringen döv för 

dessa folkets livsviktiga krav. Denna regering, som bestod 

av kapitalisternas och godsägarnas mest bemärkta representan-

ter, hade inte ens en tanke på att tillfredsställa böndernas fordran 

på att jorden skulle överlämnas åt dem. Den kunde inte ens ge 

de arbetande bröd, ty för att göra detta måste den göra intrång 

på de stora spannmålshandlarnas intressen, måste den med alla 

medel ta spannmål av godsägarna, av kulakerna, och det kunde 

regeringen inte förmå sig till, emedan den själv var knuten vid 

dessa klassers intressen. Inte heller kunde den skänka fred. För-

bunden med de engelsk-franska imperialisterna som den var, tänk-

te Provisoriska regeringen inte alls på att upphöra med kriget, 

den bemödade sig tvärtom att utnyttja revolutionen till ett ak-

tivare deltagande i det imperialistiska kriget från Rysslands sida, 

till att förverkliga sina imperialistiska avsikter ifråga om an-

nexion av Konstantinopel och sunden samt ifråga om annexion 

av Galizien. 

Det blev klart, att folkmassornas godtrogna förhållande till 

Provisoriska regeringens politik måste få ett snart slut. 

Det var klart, att dubbelväldet, som uppstått efter februarire-

volutionen, inte skulle kunna hålla sig länge, ty händelsernas gång 

krävde att makten skulle vara koncentrerad någonstädes på ett 

ställe: antingen i Provisoriska regeringens konseljsal eller i hän-

derna på Sovjeterna. 

Mensjevikernas och socialistrevolutionärernas kompromisspoli-

tik vann visserligen ännu understöd bland folkmassorna. Det 

fanns fortfarande inte så få arbetare och ändå flera soldater och 

bönder, som trodde att "snart kommer Konstituerande försam-
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lingeri och ordnar allt till det bästa", vilka tänkte att kriget ej 

fördes för annexioner utan av nödtvång —för statens försvar. 

Sådana personer kallade Lenin fosterlandsförsvarare som av 

samvetsgrannhet räkat vilse. Bland alla dessa personer uppskat-

tades den socialistrevolutionära och mensjevikiska löftes- och 

övertalningspolitiken ännu tills vidare som en riktig politik. Men 

det var.• klart, att löftena och övertalningarna inte kunde räcka 

länge, ty händelsernas gäng och Provisoriska regeringens bete-

ende blottade och visade för varje dag, att socialistrevolutionä-

rernas och mensjevikernas kompromisspolitik var en politik av 

i'örhalande och bedrägeri mot godtroget folk. 

Provisoriska regeringen inskränkte sig inte alltid till en poli-

tik som innebar förstucken kamp mot massornas revolutionära 

rörelse och kulissintriger mot revolutionen. Den gjorde ibland 

försök att övergå till öppet angrepp mot de demokratiska frihe-

terna, "återupprätta disciplinen", särskilt bland soldaterna, för-

sök att "införa ordning", d. v. s. att leda in revolutionen i den 

för bourgeoisin nödvändiga ramen. 1tlen hur den än strävade i 

denna riktning, hade den ingen framgång, och folkmassorna för-

verkligade med brinnande iver de demokratiska friheterna : ytt-

rande-, tryck-, förenings-, församlings- och demonstrationsfrihet. 

Arbetarna och soldaterna bemödade sig att i fullt mått utnyttja 

de demokratiska rättigheter, som de för första gången erövrat, till 

aktivt deltagande i landets politiska liv, för att förstå och fatta 

det läge som uppstått samt fatta beslut om hur man skulle handla 

i fortsittningen. 

Efter februarirevolutionen framträdde bolsjevikpartiets orga-

nisationer, som arbetat illegalt under tsarismens ytterst svåra 

förhållanden, fram ur illegaliteten och började utveckla ett öppet 

politiskt och organisatoriskt arbete. Antalet medlemmar i bol-

sjevikernas organisationer översteg vid denna tid ej 40-45.000. 

Men det var kadrer som stålsatts i kampen. Partikommitteerna 

var reorganiserade enligt den demokratiska centralismens princi-

per. Det hade införts valbarhet av alla partiorgan frän de lägsta 

till det högsta. 
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Partiets övergång till legala förhållanden framkallade menings-

skiljaktigheter inom partiet. Kamenjev och några funktionärer 

i Moskvaorganisationen, exempelvis Rykov, Bubnov och Nogin in-

tog den halvmensjevikiska ståndpunkten att man villkorligt skulle 

understödja Provisoriska regeringen och fosterlandsförsvararnas 

politik. Stalin, som just återvänt från förvisningen, Molotov och 

andra hävdade tillsammans med partiets majoritet en politik, som 

innebar misstro mot Provisoriska regeringen, de uppträdde mot 

fosterlandsförsvaret och manade till aktiv kamp för freden, till 

kamp mot det imperialistiska kriget. En del av partiarbetarna 

vacklade, vilket var en återspegling av deras politiska efterbliven-

het till följd av den långvariga vistelsen i fängelse eller förvis-

ning. 

Frånvaron av partiets ledare, Lenin, gjorde sig kännbar. 

Den 3 (16) april 1917 återvände Lenin efter en lång landsflykt 

till Ryssland. 

Lenins ankomst hade en enorm betydelse för partiet, för revo-

lutionen. 

Redan i Schweiz, då Lenin erhållit de allra första underrättel-

serna om revolutionen, hade han skrivit till partiet och till Ryss-

lands arbetarklass i "Brev från fjärran" 

"Arbetare'. Ni har gjort under av proletär heroism, av folk-

heroism i inbördeskriget mot tsarismen. Ni måste prestera 

under av proletär och folkomfattande organisering för att för-

bereda er seger i revolutionens andra etapp." (Lenin, Saml. 

verk, b. XX, s. 19. ) 

Lenin anlände till Petrograd den 3 april på natten. På Fin-

ländska bangården och på torget framför stationen hade tusen-

tals arbetare, soldater och matroser samlats för att möta Lenin. 

En obeskrivlig entusiasm grep massorna, då Lenin steg ut ur 

vagnen. De lyfte Lenin på händerna och bar så sin ledare in i 

stora stationssalen, där mensjevikerna Tjcheidse och Skobelev 

började framföra ett "hälsningstal" i Petrogradsovjetens namn, 

vari de "uttryckte förhoppningen", att Lenin skulle komma att 

finna ett "gemensamt språk" med dem. Men Lenin tog ingen 
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notis om dem, gick förbi dem till arbetar- och soldatmassan, och 

höll från en pansarbil sitt berömda tal, i vilket han manade mas-

sorna till kamp för den socialistiska revolutionens seger. "Leve 

den socialistiska revolutionen !" — så slutade Lenin detta sitt 

första tal efter långa års landsflykt. 

Efter ankomsten till Ryssland ägnade sig Lenin med all sin 

energi åt det revolutionära arbetet. Dagen efter ankomsten upp-

trädde Lenin med ett föredrag om kriget och revolutionen på ett 

bolsjevikmöte, och sedan upprepade han teserna av sitt föredrag 

på ett möte, där förutom bolsjevikerna också mensjeviker deltog. 

Det var Lenins berömda Aprilteser, vilka skänkte partiet och 

proletariatet en klar revolutionär linje för övergången från den 

borgerliga revolutionen till den socialistiska. 

Lenins teser hade en kolossal betydelse för revolutionen, för 

partiets fortsatta arbete. Revolutionen innebar den mest betydel-

sefulla vändpunkt i landets liv, och under de nya kampförhållan-

dena efter tsarismens störtande behövde partiet en ny orientering, 

för att dristigt och tryggt kunna slå in på den nya vägen. Denna 

orientering fick partiet genom Lenins teser. 

Lenins aprilteser gav en genial plan för partiets kamp för över-

gången från den borgerligt-demokratiska revolutionen till den 

socialistiska, för övergången från revolutionens första etapp till 

dess andra —till den socialistiska revolutionens etapp. Genom 

hela sin förgående historia var partiet skolat för denna väldiga 

uppgift. Redan 1905 hade Lenin i sin broschyr "Socialdemokratins 

två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen" sagt, att 

proletariatet efter tsarismens störtande kommer att övergå till 

förverkligande av den socialistiska revolutionen. Det nya i teserna 

bestod i att de gav en teoretisk grundad, konkret plan för hur 

man skulle gå till verket vid övergången till den socialistiska re-

volutionen. 

På det ekonomiska omrädet gick övergångsåtgärderna ut på 

följande: nationalisering av all jord i landet jämte konfiskering 

av godsägarnas jord, sammanslagning av alla banker till en natio-

nalbank och införande av kontroll över denna från arbetardepu-
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terades Sovjets sida, införande av kontroll över den samhälleliga 

produktionen och produkternas fördelning. 

På det politiska området föreslog Lenin övergång frän den par-

lamentariska republiken till Sovjetrepubliken. Det var ett bety-

delsefullt steg framåt på den marxistiska teorins och praktikens 

område. Hittills hade de marxistiska teoretikerna ansett den par-

lamentariska republiken vara den bästa politiska formen för över-

gången till socialismen. Nu föreslog Lenin att ersätta den par-

lamentariska republiken med Sovjetrepubliken som den mest än-

damålsenliga formen för samhällets politiska organisation under 

övergångsperioden från kapitalismen till socialismen. 

"Det säregna i det nuvarande läget iRyssland —hette det 

i teserna — består i övergångeya från revolutionens första etapp, 

som skänkte makten åt bourgeoisin till följd av proletariatets 

otillräckliga medvetenhet och organisering —till dess undra 

etapp, vilken måste lägga makten i händerna på proletariatet 

och de fattigaste bondeskikten." (Lenin, Saml. verk, b. XX, 

s. 88. ) 

Och vidare 

"Inte en parlamentarisk republik —ett återvändande från 

arbetardeputerades Sovjeter till denna skulle vara ett steg till-

baka —utan en republik av arbetar-, lantarbetar- och bonde-

deputeradesovjeter över hela landet, nedifrån och upp." (Sam-

mastädes, s. 88. ) 

Kriget, sade Lenin, förblir ett imperialistiskt rövarkrig också 

under den nya, Provisoriska regeringen. Partiets uppgift består 

i att klargöra detta för massorna och visa dem att det utan att 

störta bourgeoisin är omöjligt att göra slut på kriget med en 

verkligt demokratisk fred och ej med en våldsfred. 

Gentemot Provisoriska regeringen uppställde Lenin parollen 

"Inget som helst understöd ät Provisoriska regeringen !" 

Lenin påvisade vidare i teserna att vårt parti tillsvidare befin-

ner sig i minoritet inom Sovjeterna, att där härskar ett block 

av mensjeviker och socialistrevolutionärer, vilket för in det bor-
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gerliga inflytandet över proletariatet. Därför består partiets 

uppgift i 

"Att klargöra för massorna att arbetardeputerades Sovjet är 

den enda möjliga formen för en revolutionär regering och att 

därför vår uppgift, så länge denna regering underordnar sig 

bourgeoisins inflytande, endast kan bestå i ett tålmodigt, sys-

tematiskt, ihärdigt, till massornas praktiska behov speciellt an-

passat Iclargörunde av felen i deras taktik. Så länge vi är i mi-

noi•it:et, arbetar vi på att kritisera och utreda felen, medan vi 

samtidigt förfäktar nödvändigheten av att hela statsmakten 

övergår till arbetardeputerades Sovjeter . . ." (Sammastädes, 

s. 88. ) 

Dett~~ innebar, att Lenin ej manade till uppror mot Provisoriska 

regeringen, som för ögonblicket åtnjöt Sovjeternas förtroende, 

lian krävde ej dess störtande, utan han bemödade sig att me-

delst upplysnings- och värvningsarbete vinna majoriteten i Sov-

jeterna, ändra Sovjeternas politik och genom Sovjeterna få till 

stånd en ändring av regeringens sammansättning och politik. 

Detta var att inställa sig på en fredlig utveckling av revolutio-

nen. 

Lenin krävde vidare, att man skulle lägga av sig den "smutsiga 

skjortan" —avstå frän att kalla partiet socialdemokratiskt. Soci-

aldemokrater kallade sig både II Internationalens partier och de 

ryska mensjevikerna. Detta namn hade smutsats och vanärats av 

opportunisterna, som svikit socialismen. Lenin föreslog att kalla 

bolsjevikpartiet det Icontmunistislcu partiet, som Marx och Engels 

kallade sitt parti. Ett sådant namn är vetenskapligt riktigt, eme-

dan det bolsjevikiska partiets slutmål är att uppnå kommunismen. 

Från kapitalismen kan mänskligheten direkt övergå endast till 

socialismen, det vill säga till ett gemensamt ägande av produk-

tionsmedlen och fördelning av produkterna efter envars arbete. 

Lenin sade, att värt parti skådar längre. Socialismen måste ound-

vikligen succesivt växa över i kommunismen, pä vars baner står 

skrivet: "Av envar efter hans förmåga — ät envar efter hans 

behov". 

235 



Till sist krävde Lenin i sina teser grundandel av en ny interna-

tional, grundandet av den III, Kommunistiska Internationalen, fri 

från opportunism, från socialchauvinism. 

Lenins teser utlöste ett ilsket tjut bland bourgeoisin, mensje-

vikerna och socialistrevolutionärerna. 

Mensjevikerna vände sig till arbetarna med ett upprop, vilket 

inleddes med en varning om att "revolutionen var i fara". Faran 

bestod enligt mensjevikerna i att bolsjevikerna rest kravet på 

maktens övergång till arbetar- och soldatdeputerades Sovjeter. 

Plechanov publicerade i sin tidning "Jedinstvo" (Enhet) en ar-

tikel, vari han kallade Lenins tal ett "tal i f eberyrsel". Plechanov 

åberopade mensjeviken Tjcheidses ord, vilken yttrat: "Lenin kom-

mer att stanna ensam utanför revolutionen, men vi går vår egen 

väg". 

Den 14 april ägde en stadskonferens av Petrograds bolsjevikel• 

rum. Den godkände Lenins teser och lade dem till grund för sitt 

arbete. 

Någon tid efteråt godkände också partiets lokalorganisationer 

Lenins teser. 

Hela yartiet, med undantag av några isolerade individer av 

Kamenjevs, Rykovs och Pjatakovs typ, tog emot Lenins teser med 

väldig tillfredsställelse. 

2. BÖRJAN TILL PROVISORISKA REGERI\'GENS 

KRIS. BOLSJEVIKPARTIETS APRILKONFERENS. 

Samtidigt som bolsjevikerna förberedde sig för ett fortsatt ut-

vecklande av revolutionen, fullföljde Provisoriska regeringen sitt 

folkfientliga verk. Den 18 april avgav Provisoriska regeringens ut-

rikesminister Miljukov till de allierade en förklaring om "hela 

folkets strävan att föra världskriget till en avgörande seger samt 

Provisoriska regeringens avsikt, att fullständigt iakttaga de för-

pliktelser vi påtagit oss gentemot våra bundsförvanter". 
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Sålunda svor Provisoriska regeringen trohet åt de tsaristiska 

fördragen och lovade att ytterligare gjuta så mycket av folkets 

blod, som imperialisterna behövde för att uppnå ett "segerrikt 

slut". 

Den 19 april fick arbetarna och soldaterna kännedom om denna 

förklaring ("Miljukovs not"). Den 20 april kallade bolsjevikpar-

tiets Centralkommitte massorna till protest mot Provisoriska re-

geringens imperialistiska politik. Den 20-21 april (3-4 maj) 

1917 gick arbetar- och soldatmassorna till ett antal av minst 

100.000 man ut till demonstration, gripna av förbittring över 

";.Miljukovs not". På fanorna lyste parollerna: "Publicera de hem-

liga föi•ciragen !", "Ned med kriget !", "All makt åt Sovjeterna ! ". 

Arbetartia och soldaterna tågade från utkanterna in mot centrum, 

till den plats där Provisoriska regeringen befann sig. På Nevskij 

pt•ospekt och på andra platser inträffade sammanstötningar med 

skilda grupper av borgare. 

De mest ohöljda kontrarevolutionärerna, såsom general Korni-

lov, manade att skjuta på demonstranterna och gav till och med 

en sådan order. Men de truppavdelningar, som fick order härom, 

vägrade att utföra den. 

En mindre grupp medlemmar av partiets Petrogradskommitte 

(Bagdat.jev och andra) lanserade under demonstrationen parollen 

om att omedelbart störta Provisoriska regeringen. Partiets CK 

utdömde strängt dessa "vänster"-äventyrares uppträdande, då den 

ansåg en sådan paroll förtidig och oriktig, emedan den hindrade 

partiet att vinna Sovjeternas majoritet på sin sida och stod i mot-

sättning till partiets inställning på en fredlig utveckling av revo-

lutionen. 

Händelserna den 20-21 april innebar början till en kris för 

Provisoriska regeringen. 

Det var den första allvarliga rämnan i mensjevikernas och so-

cialistre~~olutionärernas kompromisspolitik. 

Den 2 maj 1917 uteslöts Miljukov och Gutjkov under massornas 

tryck ur Provisoriska regeringen. 

Den första Provisoriska lcoalitionsregeringen bildades, i vilken 
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vid sidan av representanter för bourgeoisin även inträdde men-

sjeviker (Skobelev, Tsereteli) och socialistrevolutionärer (Tjernov, 

Kerenskij o. a.). 

Sålunda fann mensjevikerna, som 1905 förklarat det vara otill-

låtligt för socialdemokratins representanter att deltaga i den Pro-

visoriska revolzctionäru regeringen, det nu tillåtligt att deras repre-

sentanter deltog i den Provisoriska ko~ttrarevolutio~zära rege-

ringen. 

Detta innebar mensjevikernas och socialistrevolutionärernas 

övergång till den kontrarevolutionära bour~;eoisins läger. 

Den 24 april 1917 öppnades bolsjevikernas sjunde (april) -konfe-

rens. För första gången under partiets tillvaro sammanträdde öp-

pet en bolsjevikkonferens, vilken ifråga om sin betydelse intar 

samma plats i partiets historia som en partikongress. 

Allryska aprilkonferensen uppvisade en bild av partiets stor-

mande tillväxt. Pä konferensen var 133 delegater med beslutande 

röst och 18 med rådgivande röst närvarande. De representerade 

80.000 organiserade partimedlemmar. 

Konferensen behandlade och utarbetade partiets linje i alla kri-

gets och revolutionens huvudfrågor: om det förhandenvarande lä-

get, om kriget, om Provisoriska regeringen, om Sovjeterna, om 

agrarfrågan, om den nationella frågan o. s. v. 

I sitt föredrag utvecklade Lenin de satser, som han redan tidi-

gare uttalat i Apriltesernå. Partiets uppgift bestod i att genomföra 

övergången från revolutionens första etapp, "som skänkt makten 

åt bourgeoisin . . . till dess andra etapp, som måste lägga makten 

i händerna pä proletariatet och de fattigaste bondeskikten" (Le-

~ain). Partiet måste sätta kurs på att förbereda den socialistiska 

revolutionen. Som partiets närmaste uppgift ställde Lenin parol-

len : "All makt åt Sovjeterna'. ". 

Parollen "All makt åt Sovjeterna" innebar, att det var nödvän-

digt att göra slut på dubbelväldet, det vill säga maktens fördel-

ning mellan Provisoriska regeringen och Sovjeterna, att man mås-

te överlämna ull makt åt Sovjeterna, medan godsägarnas och k~i-

pitalisternas representanter måste drivas ut ur maktorganen. 
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Konferensen fastställde, att en av partiets viktigaste uppgifter 

var att outtröttligt klargöra den sanningen för massorna, att 

"Provisoriska regeringen i enlighet med sin karaktär är ett organ 

för godsägarnas och bourgeoisies herravälde", likaså att avslöja 

det fördärvbringande isocialistrevolutionärernas och mensjevi-

kernas kompromisspolitik, vilka bedrog folket med sina falska 

löften och förde in det under det imperialistiska krigets och kon-

trarevolutionens slag. 

På ]~onferensen uppträdde Kamenjev och Rykov mot Lenin. De 

upprepade efter mensjevikerna, att Ryssland ej var moget för den 

socialistiska revolutionen, att blott en borgerlig republik var möj-

lig iRyssland. De föreslog partiet och arbetarklassen att inskrän= 

ka sig till att "kontrollera" Provisoriska regeringen. I själva ver-

ket stod de, precis som mensjevikerna, på positionen att bevara 

kapitalismen, bevara bourgeoisies makt. 

Sinovjev uppträdde också på konferensen mot Lenin i frågan 

om, huruvida bolsjevikpartiet skulle stanna kvar inom Zimmer-

waldsammanslutningen eller bryta med denna och grunda en ny 

International. Som krigsåren visat, hade denna sammanslutning, 

elfuru den bedrev propaganda för freden, likväl faktiskt inte 

brutit med de borgerliga fosterlandsförsvararna. Därför yrkade 

Lenin på omedelbart utträde ur denna sammanslutning och orga-

niserandet av en ny, Kommunistisk International. Sinovjev före-

slog att man skulle stanna kvar hos zimmerwaldarna. Lenin för-

dömde bestämt Sinovjevs uppträdande och kallade hans taktik 

"ärkeopportunistisk och skadlig". 

Aprilkonferensen behandlade också agrarfrågan och den natio-

nella frågan. 

Efter Lenins referat i agrarfrågan fattade konferensen beslut 

till förmån för konfiskering av godsägarnas jord och dess överlå-

tande till bondekommitteernas disposition samt nationalisering 

av all jord i landet. Bolsjevikerna manade bönderna till kamp för 

jorden och bevisade för bondemassorna, att bolsjevikpartiet var 

det enda revolutionära parti, som i handling hjälpte bönderna att 

störta godsägarna. 
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En stor betydelse hade kamrat Stalins referat om den nationella 

frågan. Lenin och Stalin hade redan före revolutionen, strax före 

det imperialistiska kriget, utarbetat grundvalen för bolsjevikpar-

tiets politik i den nationella frågan. Lenin och Stalin sade, att det 

proletära partiet måste understödja de förtryckta folkens natio-

nella frihetsrörelse, som riktade sig emot imperialismen. I sam-

band härmed hävdade bolsjevikpartiet nationernas rätt till själv-

bestämning ända till avskiljande och bildande av självständiga 

stater. Denna synpunkt försvarade CK:s referent, kamrat Stalin, 

på konferensen. 

Mot Lenin och Stalin uppträdde Pjatakov, som tillsammans 

med Bucharin redan under krigsåren intog en nationalchauvinis-

tisk position i den nationella frågan. Pjatakov och Bucharin var 

emot nationernas självbestämmanderätt. 

Partiets bestämda och konsekventa position i den nationella 

frågan, dess kamp för nationernas fullständiga lilaberättigande 

och för tillintetgörande av alla former av nationellt förtryck och 

brist på nationellt likaberättigande tr3~ggade partiet sympati och 

understöd av de förtryckta nationaliteterna. 

Texten till resolutionen i den nationella frågan, som antogs av 

aprilkonferensen, lyder på följande sätt: 

"Den nationella förtryckspolitiken, som är ett arv efter själy-

härskardömet och monarkin, stödjes av godsägarna, kapitalis-

terna och småbourgeoisin för att skydda deras klassprivilegier 

och skilja arbetarna av olika folkslag från varandra. Den mo-

derna imperialismen, som stärker strävan att undertrycka de 

svaga folken, är en ny faktor, vilken bidrar till det nationella 

förtryckets skärpande. 

I den mån det nationella förtryckets ~~vlägsnande kan uppnås 

i det kapitalistiska samhället, är detta Tnöjligt endast under ett 

konsekvent demokratiskt republikanskt statsskick och mot-

svarande statsstyrelse, som tryggar alla nationers och språks 

fullständiga likaberättigande. 

Rätten till fritt avskiljande och bildande av självständig stat 

måste tillerkännas alla nationer, som ingår i Ryssland. Förne-
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kande av denna rätt och uraktlåtenhet att vidtaga de åtgärder, 

som garanterar dess praktiska förverkligande, är liktydigt med 

understöd åt erövrings- eller annexionspolitiken. Endast prole-

tariatets erkännande av nationernas rätt till avskiljande tryg-

gar en fullkomlig solidaritet mellan de olika nationernas arbe-

tare och möjliggör ett verkligt demokratiskt närmande mellan 

nationerna . . . 

Frågan om nationernas rätt till fritt avskiljande får ej för-

växlas med frågan om det ändamålsenliga i att en eller annan 

nation i ett eller annat ögonblick avskiljer sig. Denna senare 

fråga måste proletariatets parti avgöra fullt självständigt i 

varje enskilt fall, ur synpunkten av hela samhällsutvecklingens 

intressen och med Hänsyn till proletariatets klasskamp för socia-

lismen. 

Partiet kräver en vidsträckt autonomi för de nationella områ-

dena, avskaffande av tillsynen uppifrån, avskaffande av det obli-

gatoriska riksspråket samt fastställande av de självstyrda och 

autonoma områdenas gränser på grundvalen av den lokala be-

folkningens egen uppskattning av de ekonomiska betingelserna 

och levnadsförhållandena, av befolkningens nationella samman-

sättning o. s. v. 

Proletariatets parti förkastar bestämt den så kallade "natio-

nella kulturautonomin", d. v. s. att skolangelägenheterna o. s. v. 

undandrages statens ledning och överlämnas i händerna på ett 

slags nationella lantdagar. Den nationella kulturautonomin ska-

par konstlade skiljemurar mellan arbetare, som bor på samma 

ort och till och med arbetar i samma företag, alltefter deras till-

hörighet till ena eller andra "nationella kulturen", d. v. s. den 

stärker arbetarnas samband med de enskilda nationernas borger-

liga kultur, medan socialdemokratins uppgift består i att stärka 

världsproletariatets internationella kultur. 

Partiet kräver, att i författningen intages en grundlag, som 

förklarar alla slags privilegier för en av nationerna, allt slags 

kränkande av de nationella minoriteternas rättigheter ogiltiga. 

Arbetarklassens intressen kräver, att arbetarna av alla Ryss-
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lands nationaliteter sammansmältes i enhetliga proletära organi-

sationer, politiska, fackliga, kooperativa, upplysningsorganisa-

tioner o. s. v. Endast en sådan sammansmältning av de olika 

nationaliteternas •arbetare i enhetliga organisationer kommer att 

ge proletariatet möjlighet att föra en segerrik kamp mot det 

internationella kapitalet samt mot den borgerliga nationalis-

men." (SUKP (b) i resolutioner, del I, s. 239-240. ) 

Sålunda avslöjades på aprilkonferensen den opportunistiska, 

antileninska linje, som Kamenjev, Sinovjev, Pjatakov, Bucharin, 

Rykov och deras fåtaliga meningsfränder följde. 

Konferensen följde enigt Lenin, i det den intog en klar stånd-

punkt falla de viktigaste frågorna och satte kurs på den socialis-

tiska revolutionens seger. 

3. BOLSJEVIKPARTIETS FRAMGANGAR I HUVUD-

STADEN. PROVISORISKA REGERINGENS TRUPPER 

GÖR EN MISSLYCKAD OFFENSIV VID FRONTEN. 

ARBETARNAS OCH SOLDATERNAS JULIDEMON-

STRATION SLå5 NED. 

På basis av aprilkonferensens beslut utvecklade partiet ett väl-

digt arbete på att erövra massorna, på deras uppfostran till kamp 

och deras organisering. Partiets linje under denna period gick ut 

på att genom ett tålmodigt klarläggande av den bolsjevikiska poli-

tiken samt avslöjande av mensjevikernas och socialistrevolutio-

närernas kompromisspolitik isolera dessa partier från massorna 

och erövra majoriteten i Sovjeterna. 

Vid sidan av arbetet i Sovjeterna utförde bolsjevikerna ett väl-

digt arbete i fackföreningarna, i fabrikskommitteerna. 

Speciellt utförde bolsjevikerna ett omfattande arbete inom ar-

men. Överallt började militärorganisationer bildas. Vid frontern~~ 

och bakom fronten arbetade bolsjevikerna rastlöst på att organise-

ra soldaterna och matroserna. En särskilt stor roll ifråga om sol-

daternas revolutionerande spelade den bolsjevikiska fronttidnin-

gen "Okopnaja Pravda" (Skyttegravs-Pravda). 
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Tack vare detta propaganda- och agitationsarbete av bolsjevi-

kerna företog arbetarna i många städer redan under revolutionens 

första månader omval till Sovjeterna, i synnerhet till räjongsovje-

terna, varvid de slog ut mensjevikerna och socialistrevolutionärer-

na samt i deras ställe valde in anhängare av bolsjevikpartiet. 

Bolsjevikernas arbete gav utomordentliga resultat, särskilt i 

Petrograd. 
å 

30 ~naj-3 juni 1917 hade Petrograds fabrikskommitteer en kon-

i'erens. Pä denna gick redan tre fjärdedelar av delegaterna med 

bolsjevikerna. Petrograds proletariat följde nästan helt och hållet 

clen bolsjevikiska parollen: "All makt åt Sovjeterna!". 

Den 3 (16) juni 1917 sammanträdde första allryska Sovjetkon-

gressen. Bolsjevikerna var ännu iminoritet iSovjeterna — på 

kongressen hade de något över 100 delegater mot 700-800 men-

sjeviker, socialistrevolutionärer och andra. 

Pä föz•sta Sovjetkongressen avslöjade bolsjevikerna ihärdigt det 

ofärdsbi•ingande i kompromissandel med bourgeoisin, blottade 

krigets imperialistiska karaktär. Lenin höll ett tal på kongressen, 

i vilket lian bevisade den bolsjevikiska linjens riktighet och förkla-

rade att endast sovjetmakten kan ge de arbetande bröd, ge bön-

derna jord, uppnå fred och föra landet ut ur förfallet. 

Vid denna tid pågick i Petrograds arbetarstadsdelar en mass-

kampanj för att organisera en demonstration och framföra krav 

till Sovjetkongressen. Isin önskan att förebygga ers egenmäktig 

arbetardemonstration och med beräkning på att utnyttja massor-

nas revolutionära stämning för sina syften, beslöt Petrogradsov-

jetens Exekutivkommitte att anordna en demonstration i Petro-

grad den 18 juni (1 juli). Mensjevikerna och socialistrevolutionä-

rerna räknade med att demonstrationen skulle gå under antibolsje-

vilciska paroller. Bolsjevikpartiet tog energiskt itu med förberedel-

serna till denna demonstration. Kamrat Stalin skrev därvid i "Prav-

da", att ". . .vår uppgift är att nå därhän, att demonstrationen i 

Petrograd den 18 juni går under våra revolutionära paroller". 
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Demonstrationen den 18 juni 1917, som hölls vid revolutions-

offrens grav, blev en verklig mönstring av bolsjevikpartiets kraf-

ter. Den visade massornas värmande x•evolutionära anda och deras 

ökade förtroende för det bolsjevikiska partiet. Mensjevikernas och 

socialistrevolutionärex•nas paroller om förtroende för Provisoriska 

regeringen och nödvändigheten att fortsätta kriget drunknade i 

den enorma massan av bolsjevikiska paroller. 400.000 demonstran-

ter marscherade under baner med påskriften : "Ned med kriget !", 

"Ned med de tio kapitalistiska ministrarna !", "All makt ät Sov-

jeterna ! ". 

Det var en fullständig krasch för mensjevikerna och socialist-

revolutionärerna, en krasch för Provisoriska regeringen i huvud-

staden. 

Men Provisoriska regeringen, som fått understöd av första Sov-

jetkongressen, beslöt att fortsätta den imperialistiska politiken. 

Samma dag, den 18 juni, drev Provisoriska regeringen soldaterna 

vid fronten till offensiv för att uppfylla de engelsk-franska impe-

rialisternas vilja. I denna offensiv såg bourgeoisin den enda möj-

ligheten att göra slut på revolutionen. I den händelse offensiven 

skulle lyckas, hoppades bourgeoisin kunna ta all makt i sina hän-

der, tränga undan Sovjeterna och krossa bolsjevikerna. I händelse 

av misslyckande skulle man kunna skjuta hela skulden på samma 

bolsjeviker, i det man beskyllde dem för att demoralisera armen. 

Man behövde inte betvivla, att offensiven skulle misslyckas. 

Den gjorde det också. Soldaterna var trötta, de förstod inte syftet 

med offensiven, de hyste misstro till officerskåren, som var främ-

mande för soldaterna, det fattades granater och artilleri —och 

allt detta ledde till att frontoffensiven misslyckades. 

Nyheten om offensiven vid fronten, och sedan oin dess miss-

lyckande, satte huvudstaden i rörelse. Arbetarnas och soldater-

nas förbittring var gränslös. Det blev klart att Provisoriska rege-

ringen bedrog folket, då den offentligt proklamerade fredspoli-

tik. Det blev klart, att Provisoriska regeringen var för det impe-

rialistiska krigets fortsättande. Det blev klart, att Sovjeternas 
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Allryska Centi•alexekutivkommitte och Petrograåsovjeten ej ville 

eller ej kunde motverka Provisoriska regeringens brottsliga hand-

lingar, utan själva följde med i dess Irölvatten. 

Petrogradarbetarnas och soldaternas revolutionära förbittring 

sjöd över bräddarna. Den 3 (16) juli började spontana demonstra-

tioner iViborgska stadsdelen. i Petrograd. De fortgick hela dagen. 

De enskilda demonstrationerna växte ut till en storslagen allmän 

väpnad demonstration under parollen om maktens övergång till 

Sovjeterna. Bolsjevikpartiet var emot en väpnad aktion i detta 

ögonblick, emedan det ansåg att den revolutionära krisen ännu ej 

mognat, att armen och landsorten ännu ej var beredda att under-

stödja upproret i huvudstaden, att ett isolerat och förtidigt upp-

ror ihuvudstaden endast kunde göra det lättare för kontrarevolu-

tionen att slå ned revolutionens avantgarde. Vlen då det blev klart, 

att det var omöjligt att hålla massorna tillbaka från demonstra-

tionen, beslöt partiet deltaga i densamma för att ge den en fred-

lig och organiserad karaktär. Bolsjevikpartiet lyckades med detta, 

och hundratusentals demonstranter tågade till Petrogradsovjeten 

och till Sovjeternas Allryska Centralexekutivkommitte, där de 

krävde att Sovjeterna skulle ta makten i sina händer, bryta med 

den imperialistiska bourgeoisin och genomföra en aktiv fredspo-

litik. 

Trots demonstrationens fredliga karaktär kommenderades re-

aktionära trupper —officersaspirant- och officersavdelningar —

mot demonstranterna. Petrograds gator sköljdes av arbetares och 

soldaters blod. För att fullständigt slå ned arbetarna kallades de i 

politiskt avseende mest oupplysta, kontrarevolutionära truppavdel-

ningarna från fronten. 

Sedan mensjevikerna och socialistrevolutionärerna i förbund 

med bourgeoisin och de vitgardistiska generalerna undertryckt 

arbetar- och soldatdemonstrationen, kastade de sig över det bol-

sjevikiska partiet. "Pravdas" redaktionslokaler demolerades. 

"Pravda", "Soldatskaja Pravda" och en rad andra bolsjeviktidnin-

gar indrogs. Arbetaren Vojnov mördades av officersaspiranterna 

på gatan, bara för att han sålde "Listok Pravdy" (Pravda-bladet). 
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Man började avväpna rödgardisterna. De revolutionära delarna av 

Petrogradgarnisonen förflyttades från huvudstaden och sändes till 

fronten. Häktningar företogs bakom fronten och vid fronterna. 

Den 7 juli utfärdades order att häkta Lenin. En rad av bolsjevik-

par~iets främsta ledare arresterades. Tryckeriet "Trud", där de 

bolsjevikiska publikationerna trycktes, demolerades. I ett medde-

lande av prokuratorn vid Petrograds överdomstol hette det, att 

Lenin och en rad andra bolsjeviker instämdes till domstol för 

"riksförräderi" och för organiserande av väpnat uppror. Ankla-

gelsen mot Lenin hade fabricerats i general Denikins stab på ba-

sis av spioners och provokatörers angivelser. 

Sålunda gled den Provisoriska koalitionsregeringen, ivilken 

satt sådana bemärkta representanter för mensjevikerna och socia-

listrevolutionärerna som Tsereteli och Skobelev, I~erenskij och 

Tjernov, ned i den ohöljda imperialismens och kontrarevolutio-

nens träsk. I stället för fredspolitik började den bedriva politiken 

att fortsätta kriget. I stället för att skydda folkets demokratiska 

rättigheter började den bedriva politiken att likvidera dessa rät-

tigheter och använda vapenmakt mot arbetarna och soldaterna. 

Det som inte bourgeoisins representanter -- Gutjkov och Milju-

kov —dristade sig att göra, det djärvdes "socialisterna" — Ke-

renskij och Tsereteli, Tjernov och Skobelev —att göra. 

Dubbelväldet hade tagit slut. 

Det slutade till fromma för bourgeoisin, ty hela makten gick 

över i Provisoriska regeringens händer, medan Sovjeterna och de-

ras socialistrevolutionära och mensjevikiska lednin förvandlades 

till ett bihang åt Provisoriska regeringen. 

Revolutionens fredliga period slutade, ty bajonetten hade satts 

på dagordningen. 

Till följd av den förändrade situationen beslöt bolsjevikpartiet 

att ändra sin taktik. Det gick i illegalitet, omgav sin ledare Lenin 

med djup konspiration och började förbereda sig till uppror för 

att med vapenmakt störta bourgeoisins makt och upprätta Sovjet-

makten. 
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4. BOLSJEVIKPARTIET SÄTTER KURS På DET VÄP-

NADE UPPRORETS FÖRBEREDANDE. PARTIETS 

SJÄTTE KONGRESS. 

I en situation av otrolig hets frän den borgerliga och smäborger-

liga pressens sida sammanträdde bolsjevikpartiets sjätte kongress 

i Petrograd. Den samlades tio år efter den femte kongressen i 

London och fem är efter bolsjevikernas konferens i Prag. Kon-

gressen varade frän 26 juli till den 3 augusti 1917 och försiggick 

illegalt. I pressen kungjordes endast om kongressens inkallande, 

men platsen för kongressen meddelades inte. De första samman-

trädena ägde rum i Viborgska stadsdelen. De sista sammanträdena 

hölls i en skolbyggnad vid Narvaporten, där numera ett kultur-

hus uppförts. Borgarpressen fordrade att kongressens deltagare 

skullE~ Häktas. Spionerna sprang benen av sig för att finna stället, 

där kongressammanträdena hölls, men fann det i alla fall inte. 

Säledes var bolsjevikerna —fem månader efter tsarismens stör-

tande —tvungna att samlas i hemlighet och det proletära par-

tiets ledare Lenin var nödsakad att vid denna tid hälla sig gömd 

i en koja i närheten av stationen Rasliv. 

Förföljd av Provisoriska regeringens spårhundar, kunde Lenin 

E~j vara med pä kongressen, men han ledde den från sitt illegala 

gömställe genom sina kampbröder och lärjungar i Petrograd : Sta-

lin, Sver•dlov, Molotov och Ordsjonikidse. 

Pä kongressen var 157 delegater med beslutande röst och 128 

med rådgivande röst närvarande. Vid denna tid räknade partiet 

omkring 240.000 medlemmar. Den 3 juli, det vill säga innan ar-

betardemonstrationen nedslogs, då bolsjevikerna ännu arbetade 

legalt, hade partiet 41 pressorgan, av vilka 29 på rycka språket 

och 12 på andra språk. 

Förföljelserna mot bolsjevikerna, mot arbetarklassen under juli-

d<rgarna minskade inte vårt partis inflytande, utan tvärtom ökade 

det ännu mera. Delegaterna från de olika platserna anförde en 

mängd fakta, som vittnade om att arbetarna och soldaterna mass-

vis började överge mensjevikerna och socialistrevolutionärerna, 

som de föraktligt kallade "socialfångknektar". Arbetare och sol-
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dater, som var medlemmar i mensjevikernas och socialistrevolu-

tionärernas partier, rev sönder sina medlemsböcker och lämnade 

dessa partier med förbannelse över dem samt anhöll om inträde 

i bolsjevikernas parti. 

Kongressens huvudfrågor var Centralkommittens politiska verk-

samhetsberättelse samt frågan om det politiska läget. I referaten 

till dessa frågor påvisade kamrat Stalin med all tydlighet att revo-

lutionen tilltog och utvecklades trots bourgeoisins alla ansträng-

ningar att kväva den. Han visade, att revolutionen ställde frågan 

om genomförande av arbetarkontroll över produktionen och pro-

dukternas fördelning, om jordens överlåtande åt bönderna, om 

maktens övergång ur bourgeoisins händer i händerna på arbetar-

klassen och de fattiga bönderna. Han sade, att revolutionen höll 

på att bli socialistisk till sin karaktär. 

Det politiska läget i landet hade undergått en tvär förändring 

efter julidagarna. Dubbelväldet fanns inte längre. Sovjeterna med 

deras socialistrevolutionära och mensjevikiska ledning ville ej 

övertaga hela makten. Därför blev Sovjeterna maktlösa. Makten 

koncentrerades i händerna på den borgerliga Provisoriska regerin-

gen och denna fortsatte att avväpna revolutionen, slå ned dess 

organisationer, riva upp bolsjevikpartiet. Möjligheterna till en 

fredlig utveckling av revolutionen försvann. Det återstår —sade 

kamrat Stalin —endast etY.: att ta makten med våld, sedan man 

störtat Provisoriska regeringen. IVIen endast proletariatet i för-

bund med landsbygdens fattiga kunde ta makten med våld. 

Sovjeterna, som fortfarande leddes av mensjevikerna och socia-

listrevolutionärerna, hade glidit över till bourgeoisins läger och 

kunde under det innevarande läget endast; uppträda i rollen av 

hantlangare åt Provisoriska regeringen. Efter julidagarna måste 

parollen "All makt åt Sovjeterna" slopas, sade kamrat Stalin. Men 

det temporära slopandet av denna paroll betyder alls inte, att man 

skall avstå från kampen för Sovjetmakten. Det är inte frågan 

om Sovjeterna i allmänhet såsom organ för den revolutionära kam-

pen, utan endast om de nuvarande, av mensjevikerna och socia-

listrevolutionärerna ledda Sovjeterna. 
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"Revolutionens fredliga period är slut —sade kamrat Stalin 

— en ofredsperiod, en period av drabbningar och explosioner 

hat• inträtt ." (Protokoll från RSDAP(b) :s sjätte kongress, 

s. 111. ) 

Partiet var på väg till det väpnade upproret. 

På kongressen fanns personer, som återspeglade det borgerliga 

inflytandet och uttalade sig emot, att man skulle sätta kurs på den 

socialistiska revolutionen. 

Ti•otskisten Preobrasjenskij föreslog att i resolutionen om mak-

tens erövrande uttala, att endast om en proletär revolution i Väst-

europa är förhanden, kan landet föras in på den socialistiska 

vägen. 

Mot detta trotskistiska förslag uppträdde kamrat Stalin. 

"Den möjligheten är inte utesluten —sade kamrat Stalin —

att just Ryssland blir det land, som banar väg till socialismen . . . 

Man bör lagga bort den föråldrade föreställningen, att endast 

Europa kan visa oss vägen. Det finns en dogmatisk marxism och 

en skapande marxism. Jag står på den senares grund." (Samma-

städes, s. 233-234. ) 

Bticharin, som intog en trotskistisk position, gjorde gällande att 

bönderna var stämda för fosterlandsförsvar, att de gick i block 

med bourgeoisin och ej skulle komma att följa arbetarklassen. 

Kamrat Stalin vederlade Bucharin och visade att det finns olika 

slags bönder: det finns välbärgade bönder, som stödjer den impe-

rialistiska bourgeoisin, och det finns fattiga bönder, som söker 

förbund med arbetarklassen och kommer att stödja den i kampen 

för revolutionens seger. 

Kongressen förkastade Preobrasjenskijs och Bucharins rättel-

seförslag och godkände kamrat Stalins resolutionsförslag. 

Kongressen behandlade ocli antog bolsjevikernas ekonomiska 

plattform. Dess huvudpunkter vai•: konfiskering av godsägarnas 

jord och nationalisering av all jord i landet, nationalisering av 

bankerna, nationalisering av storindustrin, arbetarkontroll över 

produktionen och distributionen. 

Kongressen underströk betydelsen av kamp för arbetarkontroll 
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över produktionen, vilken spelade en stor roll vid övergången till 

storindustrins nationalisering. 

I alla sina beslut betonade sjätte kongressen med särskild kraft 

den leninska satsen om proletariatets och de fattiga böndernas 

förbund som betingelsen för den socialistiska revolutionens seger. 

Kongressen utdömde den mensjevikiska teorin om fackförenin-

garnas neutralitet. Kongressen visade, att de allvarliga uppgifter, 

inför vilka Rysslands arbetarklass står, kan uppfyllas endast om 

fackföreningarna förblir kämpande klassorganisationer, som er-

känner bolsjevikpartiets politiska ledning. Kongressen antog en 

resolution "Om ungdomsföreningarna", vilka vid denna tid ofta 

uppstod spontant. Tack vare sitt påföljande arbete lyckades par-

tiet fästa dessa unga organisationer vid partiet som en partire-

serv. 

På kongressen behandlades frågan om Lenins inställelse inför 

domstolen. Kamenjev, Rykov, Trotskij och andra hade redan före 

kongressen ansett, att Lenin borde inställa sig inför kontrarevolu-

tionärernas domstol. Kamrat Stalin uttalade sig avgjort emot Le-

nins inställelse inför rätta. Sjätte kongressen uttalade sig också 

däremot, då den ansåg, att det ej skulle bli en rättegång, utan en 

hämnderäfst. Kongressen betvivlade inte, att bourgeoisin bara 

strävade efter en sak : att fysiskt oskadliggöra Lenin som sin far-

ligaste fiende. Kongressen uttalade en protest mot den borgerliga 

polishetsen mot det revolutionära proletariatets ledare samt sände 

Lenin en hälsning. 

Den sjätte kongressen antog nya stadgar för partiet. Iparti-

stadgarna anvisades att alla partiorganisationer måste byggas en-

ligt den demokratiska centralismens princip. 

Detta innebar 

1. alla ledande partiorgan från de lägsta till det högsta skall 

väljas ; 

2. periodisk rapportskyldighet av partiorganen inför sina par-

tiorganisationer ; 

3. sträng partidisciplin och minoritetens underordnande under 

majoriteten ; 
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4. de högsta organens beslut är absolut bindande för de lägre 

organen och för alla partimedlemmar. 

Det fastställdes i partistadgarna, att nya medlemmar i partiet 

skulle tas in av lokalorganisationerna efter rekommendation av 

två partimedlemmar och efter bekräftelse av allmänt medlemsmö-

te riicd partiorganisationen. 

Den sjätte kongressen intog "mesjräjontserna" med deras ledare 

Trotskij i partiet. Detta var en liten grupp, som existerade i Petro-

grad sedan 1913, bestående av trotskister och mensjeviker jämte 

en del f. d. bolsjeviker, som skilt sig från partiet. Under kriget 

var "mesjräjontserna" en centristisk organisation. De bekämpade 

bolsjevikerna, men i mångt och mycket var de inte heller ense med 

mensjevikerna och intog sålunda en centristisk, vacklande mellan-

ställning. Under sjätte partikongressen förklarade "mesjräjont-

serna", att de i allt var ense med bolsjevikerna samt bad att bli 

intagna i partiet. Kongressen biföll deras begäran, i det den räk-

nade med att de med tiden skulle kunna bli verkliga bolsjeviker. 

Några av "mesjräjontserna", exempelvis Volodarskij, Uritskij och 

andra, blev sedan verkligen bolsjeviker. Vad Trotskij och några av 

lians närmaste vänner beträffar, så visade det sig sedan, att de 

inte inträdde i partiet för att arbeta positivt för partiet, utan för 

att underminera det och spränga det inifrån. 

Alla beslut som fattades av sjätte kongressen syftade till att 

förbereda proletariatet och de fattiga bönderna till väpnat uppror, 

Sjätte kongressen inriktade partiet på det väpnade upproret, på 

den socialistiska revolutionen. 

Det av kongressen utsända partimanifestet manade arbetarna, 

soldaterna och bönderna att förbereda krafterna till avgörande 

drabbningar med bourgeoisin. Det slutade med följande ord: 

"Bered er till nya strider, kampkamrater ! Samla styrkorna 

ocli formera er i stridskolonner, fast, modigt och lugnt, utan att 

falla offer för provokationer ! Slut upp under partiets fana, 

proletärer och soldater ! Slut upp under vår fana, landsbygdens 

förtr3-ckta folk !" 
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5. GENERAL KORNILOVS SAMMANSVÄRJI~TING MOT 

REVOLUTIONEN. SAMMANSVÄRJNINGENS KROS-

SANDE. PETROGRAD- OCH AZOSKVASOVJETERNAS 

öVERGåNG TILL BOLSJEVIKERNA. 

Sedan bourgeoisin gripit hela makten, började den förbereda 

sig att slå ned de maktlösa Sovjeterna och upprätta en omaskerad 

kontrarevolutionär diktatur. Miljonären Rjabusjinskij förklarade 

cyniskt, att han såg utvägen ur läget i att "svältens och folkar-

modets utmärglade hand griper folkets falska vänner — de de-

mokratiska Sovjeterna och kommitteerna — om strupen". Vid 

fronten härjade ståndrätter och dödsdomar bland soldaterna. Den 

3 augusti 1917 krävde högsta överbefälhavaren, general Kornilov, 

att dödsstraffet skulle införas också bakom fronten. 

Den 12 augusti öppnades i Stora teatern i Moskva en rikskon-

ferens, som Provisoriska regeringen inkallat för att mobilisera 

bourgeoisins och godsägarnas krafter. I konferensen deltog hu-

vudsakligen representanter för godsägarna, bourgeoisin, generali-

tetet, officerskåren och kosackerna. Sovjeterna representerades 

på konferensen av mensjeviker och socialistrevolutionärer. 

Samma dag som Rikskonferensen öppnades, organiserade bol-

sjevikerna en allmän proteststrejk i Moskva, vilken omfattade ma-

joriteten av arbetarna. Samtidigt ägde strejker rum också i en 

rad andra städer. 

I sitt skrytsamma tal på konferensen hotade socialistrevolutio-

nären Kerenskij att med "järn och blod" kväva alla försök av den 

revolutionära rörelsen, även böndernas försök att egenmäktigt 

taga godsägarnas jord i besittning. 

Den kontrarevolutionära general Kornilov krävde rent ut, att 

man skulle "avskaffa kommitteerna och Sovjeterna". 

Till general Kornilov i högkvarteret, som högsta överbefälhava-

rens stab då kallades, började strömma bankirer, köpmän och fa-

briksägare, vilka utlovade pengar och understöd. 

Även representanter för de "allierade", det vill tiäga England 

. och Frankrike, infann sig hos general Kornilov och fordrade att 

man inte skulle fördröja aktionerna mot revolutionen. 
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Det hela utmynnade i general Kornilovs sammansvärjning mot 

revolutionen. 

Kornilovs sammansvärjning förbereddes öppet. För att avleda 

uppmärksamheten ifrån den, utspred de sammansvurna ryktet, att 

bolsjevikerna i Petrograd höll på att förbereda ett uppror till revo-

lutionens halvårsdag —den 27 augusti. Provisoriska regeringen 

med Kerenskij i spetsen kastade sig över bolsjevikerna, skärpte 

terrorn mot det proletära partiet. Samtidigt drog general Kornilov 

ihop trupper för att föra dem mot Petrograd, likvidera Sovjeterna 

och bilda en militärdiktattlrregering. 

KoI•nilov hade på förhand kommit överens med Kerenskij om sin 

kontl•ar•evolutionära aktion. Men just i det ögonblick kornilovaktio-

nen skulle sättas i gang, slog Kerenskij fullständigt om och bröt 

med sill bundsförvant. Kerenskij befarade att om folkmassorna 

reste sig mot korniloviaden och krossade den, skulle de samtidigt 

sopa bort även den borgerliga Kerenskijregeringen, därest den ej 

redan nu tog avstånd från korniloviaden. 

Den 25 augusti förde Kornilov 3:e kavallerikåren under general 

Krymovs befäl mot Petrograd under förklaringen att han ville 

"rädda fosterlandet". Som svar pä Kornilovs uppror uppmanade 

bolsjevikpartiets CK arbetarna och soldaterna till aktivt väpnat 

motstånd mot kontrarevolutionen. Arbetarna började snabbt be-

väpna sig och bereda sig till motstånd. Röda gardets avdelningar 

flerdubblades under dessa dagar. Fackföl•eningarna mobiliserade 

sina medlemmar. De revolutionära truppdelarna i Petrograd för-

sattes också i stridsberedskap. Runt omkring Petrograd grävdes 

skyttegravar, uppsattes taggträdsstängsel, järnvägarna dit gjordes 

ofarbara. Några tusen beväpnade matroser från Kronstadt an-

lände för att deltaga i Petrograds försvar. Till "vilda divisionen", 

som ryckte an mot Petrograd, sändes delegerade, vilka för solda-

terna från Kaukasiens bergstrakter klargjorde meningen med Kor-

nilovs aktion, med den påföljd att "vilda divisionen" vägrade att 

gå till altgrepp mot Petrograd. given till de andra kornilovska trup-

perna sändes agitatorer. Överallt där fara hotade bildades revo-

lutionskommitteer och staber för kampen mot korniloviaden. 

253 



De dödsskrämda socialistrevolutionära och mensjevikiska 

ledarna, bland dem Kerenskij, sökte under dessa dagar skydd hos 

bolsjevikerna, ty de hade förvissat sig om, att den enda reella 

kraft i huvudstaden, som kunde slå Kornilov, var bolsjevikerna. 

Men under sin massmobilisering för korniloviadens krossande 

inställde bolsjevikerna ej heller kampen mot Kerenskijs regering. 

Bolsjevikerna avslöjade inför massorna Kerenskijs, mensjeviker-

nas och socialistrevolutionärernas regering, som med hela sin poli-

tik objektivt hjälpt Kornilovs kontrarevolutionära sammansvärj-

ning. 

Tack vare alla dessa åtgärder slogs korniloviaden ned. General 

Krymov sköt sig. Kornilov och hans stallbröder, Denikin och Lu-

komskij, arresterades (de blev för övrigt snart frigivna av Ke-

renski j) . 

Korniloviadens krossande avslöjade och belyste med ett slag 

styrkeförhållandet mellan revolutionen och kontrarevolutionen. 

Det visade, att hela det kontrarevolutionära lägret, från generaler-

na och kadettpartiet till mensjevikerna och socialistrevolutionä-

rerna, vilka var insnärjda i bourgeoisins garn, var dömt till under-

gång. Det visade sig tydligt, att politiken att dra ut på det out-

härdliga kriget och det ekonomiska förfall, som det långvariga 

kriget framkallat, slutligen hade undergrävt deras inflytande bland 

folkmassorna. 

Korniloviadens krossande visade ytterligare, att bolsjevikpartiet 

växt ut till revolutionens avgörande kraft, i stånd att tillintetgöra 

alla kontrarevolutionens ränker. Vårt parti var ännu inte ett sty-

rande parti, enen det verkade under korniloviadens dagar som en 

verkligt styrande kraft, ty dess anvisningar fullgjordes utan 

tvekan av arbetarna och soldaterna. 

Slutligen visade korniloviadens krossande, att de till synes av-

somnade Sovjeterna faktiskt inom sig dolde en väldig revolutionär 

motståndskraft. Det rådde intet tvivel om, att det just var Sovje-

terna och deras revolutionskommitteer, som spärrade vägen för 

Kornilovs trupper och bröt deras kraft. 

Kampen mot korniloviaden satte nytt liv iarbetar- och soldat-
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deputerades Sovjeter, som hållit på att gripas av orkeslöshet, fri-

gjorde dem ur kompromisspolitikens fångenskap, förde ut dem på 

den revolutionära kampens breda väg och svängde dem över åt 

bolsjevikpartiet. 

Bolsjevikernas inflytande i Sovjeterna ökade som aldrig förr. 

Bolsjevikernas inflytande började växa snabbt även på lands-

bygde~i. 

Koriiilovupproret visade böndernas stora massor, att om gods-

ägarna och generalerna skulle förmå slå bolsjevikerna och Sovje-

terna, komme de sedan att kasta sig över bönderna. Därför bör-

jade fattigböndernas stora massor att sluta upp allt tätare kring 

bolsjevikerna. IVledelbönderna, vilkas vacklan bromsat revolutio-

nens utveckling under perioden från april till augusti 1917, börja-

de efter• Kornilovs krossande bestämt svänga över till bolsjevik-

partiets sida och ansluta sig till fattigböndernas massa. Böndernas 

br. eda massol• började inse, att endast bolsjevikernas parti kunde 

rädda dem frän kriget, endast det var i stånd att förinta godsägar-

na ocli berett att ge bönderna jord. Under september och oktober 

1917 ökade i väldig grad antalet fall, då bönderna tog godsägar-

jord ibesittning. Det blev en allmän företeelse att bönderna på 

eget bevåg besådde godsägarnas jord. Varken övertalningar eller 

straffexpeditioner kunde längre hejda bönderna, sedan de rest sig 

till revolution. 

Det revolutionära uppsvinget tilltog. 

Sovjeternas aktivisering och förnyelse, Sovjeternas bolsjevise-

ri~ig fortsatte. Fabriker, verkstäder, truppdelar, som företog nyval 

av sina deputerade, sände representanter för bolsjevikpartiet till 

Sovjeterna i stället för mensjeviker och socialistrevolutionärer. 

Den 31 augusti, dagen efter segern över korniloviaden, uttalade 

sig Petrogradssovjeten för bolsjevikernas politik. Det gamla men-

sjevikiska och socialistrevolutionära presidiet för Petrogradssovje-

ten med Tjcheidse i spetsen avgick och lämnade plats för bolsjevi-

kerna. Den 5 september övergick Moskvas arbetardeputerades Sov-

jet till bolsjevikerna. Moskvasovjetens socialistrevolutionära och 
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mensjevikiska presidium avgick likaledes och lämnade vägen öp-

pen för bolsjevikerna. 

Det betydde, att de viktigaste nödvändiga förutsättningarna för 

ett segerrikt uppror redan mognat. 

Parollen : "All makt åt Sovjeterna" kom ånyo på dagordningen. 

Men nu var det inte längre den gamla parollen om maktens 

övergång i de mensjevikiska och socialistrevolutionära Sovjeternas 

händer. Nej, det var parollen för Sovjeternas uppror mot Provi-

soriska regeringen i sSrfte att överlämna all makt i landet åt de av 

bolsjevikerna ledda Sovjeterna. 

Kompromisspartierna började falla sönder. 

Bland socialistrevolutionärerna avskilde sig under de revolutio-

närt sinnade böndernas tryck en vänsterflygel — "vänster"-socia-

listrevolutionärerna, vilka började ge uttryck åt missnöje mot 

kompromisspolitiken med bourgeoisin. 

Bland mensjevikerna uppstod i sin tur en grupp "vänstersinna-

de", de så kallade "internationalisterna", vilka började luta åt 

bolsjevikernas sida. 

Vad anarkisterna beträffar, så utgjorde de redan förut ifråga 

om sitt inflytande en fullständigt obetydlig grupp, som nu slut-

giltigt föll sönder i smågrupper, av vilka en del sammansmälte 

med kriminella tjuv- och provokatörelement bland samhällets 

drägg, andra blev "ideella" expropriatörer, som plundrade bönder 

och småfolk i städerna samt tillägnade sig arbetarklubbarnas lo-

kaler och besparingar, andra återigen vandrade öppet över till 

kontrarevolutionärernas läger, där de ordnade sitt privatliv på 

bourgeoisies bakgårdar. Alla var de emot all slags makt, däribland 

och i all synnerhet mot arbetarnas och böndernas revolutionära 

makt, emedan de var säkra på att den revolutionära makten ej 

skulle tillåta dem att plundra folket och roffa å sig folkets egen-

dom. 

Efter korniloviadens krossande gjorde mensjevikerna och socia-

listrevolutionärerna ännu ett försök att försvaga det. växande re-

volutionära uppsvinget. I detta syfte inkallade de den 12 september 

1917 Allryska demokratiska konferensen av representanter för de 
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socialistiska partierna, de kompromissande Sovjeterna, fackföre-

ningarna, semstvona, handels- och industrikretsarna samt militä-

ra avdelningar. Konferensen tillsatte ett Förparlament (Republi-

kens provisoriska råd). Kompromissmakarna hade för avsikt att 

med hjälp av Förparlamentet hejda revolutionen och föra landet 

över från sovjetrevolutionens väg till den borgerligt-konstitutio-

nella utvecklingens, den borgerliga parlamentarismens väg. Men 

det var ett hopplöst försök av de bankruttgirade politikerna att 

vrida revolutionens hjul tillbaka. Det måste stranda och det stran-

dade också. Arbetarna gjorde sig lustiga över kompromissmakar-

nas parlamentariska bestyr. På skämt döpte de Förparlamentet 

till "förbastun". 

Bolsjevikpartiets CK beslöt att bojkotta Förparlamentet. Vis-

serligen hade den bolsjevikaska fraktionen i Förparlamentet, som 

bestod av sådana personer som Kamenjev och Teodorovitj, ingen 

lust att avlägsna sig därifrån. Men partiets CK tvingade dem att 

utträda ur Förparlamentet. 

Kamenjev och Sinovjev yrkade envist på att man skulle deltaga 

i Förparlamentet, idet de bemödade sig att därmed avleda partiet 

från upprorets förberedande. I bolsjevikfraktionen vid Allryska 

demokratiska konferensgin uppträdde kamrat Stalin synnerligen 

energiskt mot deltagande i Förparlamentet. Han kallade Förpar-

lamentet ett "ofullgånget foster av korniloviaden". 

Lenin och Stalin ansåg till och med ett kortvarigt deltagande i 

hörparlamentet vara ett allvarligt fel, emedan det bland massorna 

kunde sprida bedrägliga förhoppningar om att Förparlamentet 

verkligen skulle göra någonting för de arbetande. 

Samtidigt arbetade bolsjevikerna ihärdigt för att förbereda in-

kallandet av andra Sovjetkongressen, där de beräknade att f~~ 

majoriteten. Trots alla krumbukter av mensjevikerna och socia-

listrevolutionärerna, som satt i Allryska centralexekutivkommit-

ten, blev andra allryska Sovjetkongressen under trycket av de 

bolsjevikaska• Sovjeterna fastställd till senare hälften av oktober 

1917. 

17 SUKP(b) :s historia. 257 



6. OKTOBERUPPRORET I PETROGRAD OCH PROVI-

SORISKA REGERINGENS HÄKTANDE. ANDRA SOV-

JETKONGRESSEN OCH SOVJETREGERINGENS BIL-

DANDE. ANDRA SOVJETKONGRESSENS DEKRET OM 

FREDEN OCH JORDEN. DEN SOCIALISTISKA REVO-

LUTIONENS SEGER. ORSAKERNA TILL DEN SOCIA-

LISTISKA REVOLUTIONENS SEGER. 

Bolsjevikerna började forcera förarbetet till upproret. Lenin 

påvisade, att dä bolsjevikerna vunnit majoriteten i de båda huvud-

städernas arbetar- och soldatdeputerades Sovjeter — i Moskva 

och i Petrograd —kunde och måste de taga statsmakten i sina 

händer. I en resume av den tillryggalagda vägen, betonade Lenin 

"Folkets majoritet är för oss". I sina artiklar och brev till Central-

kommitten och till de bolsjevikiska organisationerna gav Lenin 

en konkret plan för upproret : han skrev om hur man skulle ut-

nyttja militäravdelningarna, flottan och rödgardisterna, vilka av-

görande punkter i Petrograd, som ovillkorligen mäste besättas för 

att säkerställa upprorets framgång o. s. v. 

Den 7 oktober anlände Lenin illegalt frän Finland till Petro-

grad. Den 10 oktober 1917 ägde det historiska sammanträde av 

partiets CK rum, på vilket det beslöts att under de närmaste da-

garna börja det väpnade upproret. Den av partiets CK antagna 

historiska resolutionen, som Lenin skrivit, lydde 

"CK finner, att såväl den ryska revolutionens internationella 

läge (uppror i flottan i Tyskland som den högsta yttringen av 

den i hela Europa framväxande socialistiska världsrevolutionen, 

dessutom imperialisternas hot mot freden i syfte att kväva revo-

lutionen iRyssland) och det militära läget (otvivelaktigt be-

slut av den ryska bourgeoisin jämte Kerenskij & Co att utläm-

na Petrograd ät tyskarna) som också det faktum att det prole-

tära partiet vunnit majoritet iSovjeterna —allt detta i sam-

band med bondeupproret och med omsvängningen i folkets för-

troende till vårt partis förmån (valen i Moskva) samt slutligen 

det öppna förberedandet av en andra korniloviad '(bortdragan-

de av trupper frän Petrograd, transport av kosacker till Petro-
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g~•<id, Minsks omz•ingande med kosacker o. s. v.) -- allt. detta 

ställer det väpnade upproret på dagordningen. 

a det CK Salllllda f12121eI', att det väpnade upproret oundvikli-

gen och fullständigt mognat, föreslår CK alla partiorganisatio-

ner att låta sig ledas härav och ur denna sonpunkt behandla och 

avgöra alla praktiska frågor (Norra områdets Sovjetkongress, 

truppernas bortdragande från Petrograd, IVloskvabornas och 

D7inskbornas aktioner o. s. v.)" (Lenin, Saml. verk, b. XXI, s. 

330. ) 

Biot: detta historiska beslut uppträdde och röstade två medlem-

mar av CK - - Kamenjev och Sinovjev. Liksom mensjevikerna 

drömde också de om en borgerligt parlamentarisk republik och 

smutskastade arbetarklassen, idet de pästod, att den inte hade 

kraffcr att förverkliga den socialistiska revolutionen, att den än-

nu inte var vuxen att taga makten. 

EIzuI•u Trotskij på detta sammanträde ej röstade direkt mot 

resolutionen, föreslog lian likväl en sädan rättelse i denna, som 

skulle ha reducerat upproret till ingenting och bragt det till ne-

derlag. Han föreslog att ej börja upproret, innan andra Sovjet-

kongressen öppnats, vilket betydde att förhala upproret, att på för-

hand bekantgöra dagen för upproret, att varsko Provisoriska re-

geringen härom. 

Bolsjevikpartiets CK sände ut ombud till Donbass, L'ral, Helsing-

fors, Kronstadt, sydvästfronten o. s. v. för att organisera upproret 

ute i landet. Kamraterna Vorosjilov, Molotov, Dsel•sjinskij, Ord-

sjonikidse, Kirov, Kaganovitj, Kujbysjev, Frunse, Jaroslavskij och 

andra erhöll speciella uppdrag av partiet ifråga om upprorets or-

ganiserande ute i landet. I Ural, i Sjadrinsk, arbetade kamrat 

Sjdanov bland militären. På västfronten, i Vitryssland, förberedde 

kamrat Jesjov soldatmassorna till uppror. CK:s ombud informera-

de ledarna föz• de bolsjevikiska lokalorganisationerna om planen 

i.'ör upproret och försatte dem i mobiliseringsberedskap för att bi-

stå upproret i Petrograd. 

På anvisning av partiets Centralkommitte bildades Rez;oltctio>tu-

259 



ra militärlcontmitte7z vid Petrograds Sovjet, vilken blev upprorets 

legala stab. 

Vid denna tid drog också kontrarevolutionen skyndsamt ihop 

sina krafter. Officerskåren organiserade sig i det kontrarevolutio-

nära "Officersförbundet". Överallt bildade kontrarevolutionärerna 

staber för att formera stormbataljoner. Islutet av oktober dispo-

nerade kontrarevolutionen över 43 stormbataljoner. Speciellt bil-

dades bataljoner av riddade av St. Georgskorset. 

Kerenskijs regering väckte frågan om regeringens förflyttande 

från Petrograd till Moskva. Detta visade tydligt, att den förbe-

redde Petrograds utlämnande åt tyskarna för att förebygga upp-

roret ihuvudstaden. Petrogradarbetarnas och soldaternas protes-

ter tvingade Provisoriska regeringen att stanna kvar i Petrograd. 

Den 16 oktober ägde ett utvidgat sammanträde av partiets CK 

rum. Här valdes ett Purticentrzcm för upprorets ledning med kam-

rat Stalin i spetsen. Detta Particentrum utgjorde den ledande kär-

nan iRevolutionära militärkommitten vid Petrograds Sovjet samt 

ledde praktiskt hela upproret. 

På CK:s sammanträde uttalade sig kapitulationsmakarna Sinov-

jev och Kamenjev ånyo mot upproret. Då de mötte mostånd, gick 

de till öppen aktion i pressen mot upproret, mot partiet. Den 

18 oktober publicerades i den mensjevikiska tidningen "Novaja 

Sjisn" (Nytt liv) en förklaring av Kamenjev och Sinovjev om bol-

sjevikernas förberedelse till uppror och att de ansåg upproret va-

ra ett äventyr. På så sätt blottade Kamenjev och Sinovjev inför 

fienderna CK:s beslut om upproret, om att upproret skulle orga-

niseras inom den närmaste tiden. Detta var förräderi. Lenin skrev 

i samband härmed: "Kamenjev och Sinovjev utlämnade åt Rodsi-

anko och Kerenskij sitt partis CK:s beslut om väpnat uppror". 

Lenin ställde inför CK frågan om Sinovjevs och Kamenjevs ute-

slutning ur partiet. 

Varskodda av förrädarna började revolutionens fiender genast 

träffa åtgärder för att förebygga upproret och tillintetgöra revo-

lutionens ledande stab —bolsjevikpartiet. Provisoriska regeringen 

ordnade ett hemligt sammanträde, på vilket frågan om kampåt-
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gärdes• mot bolsjevikerna avgjordes. Den 19 oktober inkallade Pro-

visoriska regeringen skyndsamt trupper från fronten till Petro-

grad. I~'örstärkta patruller sändes ut på gatorna. Särskilt betydan-

de krafter hann kontrarevolutionen samla i Moskva. Provisoriska 

regeringen hade utarbetat följande plan: dagen före andra Sov-

jetkongressens öppnande skulle man anfalla och besätta Smolny, 

där bolsjevikernas CK befann sig, samt tillintetgöra bolsjeviker-

nas ledande centrum. I och för detta sammandrogs till Petrograd 

trupper, på vilkas trohet regeringen förlitade sig. 

Men dagarna och timmarna för Provisoriska regeringens tillvaro 

rar redan räknade. Inga krafter kunde längre hejda den socialis-

tiska revolutionens segertåg. 

Den 21 oktober sände bolsjevikerna ut Revolutionära militär-

kommittens kommissarier till alla revolutionära truppavdelningar. 

Alla dagar före upproret pågick en energisk kampförberedelse i 

truppavdelningarna, ifabrikerna och verkstäderna. Också krigs-

skeppen —kryssaren "Aurora" och "Sarja svobody" (Frihetens 

gryning) —erhöll bestämda uppdrag. 

På ett sammanträde av Petrograds Sovjet pratade Trotskij 

skrävlande bredvid munnen, så att fienden fick reda på tidpunkten 

för upproret, den dag till vilken bolsjevikerna fastställt upprorets 

början. För att inte ge Kerenskijs regering möjlighet att omintet-

göra det väpnade upproret, beslöt partiets CK att börja och genom-

föra upproret före den utsatta tiden, en dag före andra Sovjet-

kongressens öppnande. 

Kerenskij inledde sin aktion tidigt på morgonen den 24 oktober 

(6 november) med att utfärda en order om indragning av bol-

sjevikpartiets huvudorgan "Rabotjij Put" (Arbetarvägen) samt 

sända pansarbitar till "Rabotjij Puts" redaktionslokaler och till 

bolsjevikernas tryckeri. Men kl. 10 på morgonen fördrev rödgardis-

ter och revolutionära soldater på kamrat Stalins anvisning pansar-

bilarna och utställde förstärkt vakt vid tryckeriet och "Rabotjij 

Puts" redaktion. Kl. 11 på morgonen utkom "Rabotjij Put" och in-

nehöll ett upprop att störta Provisoriska regeringen. Samtidigt 

sammandrogs brådskande på anvisning av Particentrum för upp-
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roret avdelningar av revolutionära soldater och rödgardister till 

Smolny. 

Upproret hade börjat. 

Den 24 oktober på natten anlände Lenin till Smolny och tog 

den direkta ledningen av upproret i sina händer. Hela natten tå-

gade revolutionära truppdelar och avdelningar av Röda gardet 

fram till Smolny. Bolsjevikerna sände dem till huvudstadens cen-

trum för att omringa Vinterpalatset, där Provisoriska regeringen 

förskansat sig. 

Den 25 oktober (7 november) besatte Röda gardet ocli de revolu-

tionära trupperna järnvägsstationerna, posten, telegrafen, rege-

ringsbyggnaderna och riksbanken. 

Förparlamentet upplöstes. 

Smolny, där Petrograds Sovjet och bolsjevikernas CK befann 

sig, blev revolutionens kampstab, varifrån stridsorderna utgick. 

Petrograds arbetare visade under dessa dagar, att de genom-

gått en god skola under bolsjevikpartiets ledning. De revolutionära 

truppdelarna, som förberetts till upproret genom bolsjevikernas 

arbete, utförde punktligt stridsorderna och slogs sida vid sida med 

Röda gardet. Flottan stod inte armen efter. Kronstadt var bolsje-

vikpartiets fästning, där man för länge sedan upphört att erkänna 

Provisoriska regeringens makt. Med dånet av sina mot Vinter-

palatset riktade kanoner förkunnade kryssaren "Aurora" den 25 

oktober inledningen till en ny yra —den Stora socialistiska revo-

lutionens yra. 

Den 25 oktober (7 november) publicerades bolsjevikernas upp-

rop "Till lZ,ysslands medborgare". I detta upprop meddelades, att 

den borgerliga Provisoriska regeringen avsatts, att statsmakten 

övergått i Sovjeternas händer. 

Provisoriska regeringen tog sin tillflykt till Vinterpalatset under 

skydd av officersaspiranter och stormbataljoner. l~'atten mellan 

den 25 och 26 oktober stormade de revolutionära arbetarna, sol-

daterna och matroserna Vinterpalatset och arresterade Proviso-

riska regeringen. 

Det väpnade upproret i Petrograd hade segrat. 
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Ancir•a allryska Sovjetkongressen öppnades i Sm~olny kl. 10.45 

på kvällen den 25 oktober (7 november) 1917, då det segerrika 

upproret i Petrograd redan var i full gång och makten i huvud-

staden faktiskt befann sig i händerna på Petrogracls Sovjet. 

På kongressen erhöll bolsjevikerna en överväldigande majoritet. 

)t7ensjevikerna, medlemmarna av Bund och höger-socialistrevolu-

tionärerna, som märkte att de redan sjöng på sista versen, läm-

nade kongressen och förklarade att de vägrade deltaga i dess ar-

bete. I en förklaring som lästes upp på Sovjetkongressen kallade 

de Oktoberrevolutionen en "militärsammansvärjning". Kongressen 

utdömde mensjevikerna och socialistrevolutionärerna samt för-

klarade att den inte beklagade deras avmarsch utan tvärtom häl-

sade den med tillfredsställelse, emedan kongressen tack vare för-

rädarnas avtåg blev en verkligt revolutionär kongress av arbetar-

och soldatdeputerade. 

I kongressens namn kungjordes, att all makt övergått i händer-

na på Sovjeterna. 

"Stödjande sig på viljan av arbetarnas, soldaternas och bön-

dernas väldiga majoritet, stödjande sig på arbetarnas och gar-

nisonens segerrikt genomförda uppror i Petrograd, tager kon-

gressen makten i sina händer" —hette det i andra Sovjetkon-

gressens upprop. 

Natten till den 26 oktober (8 november) 1917 antog andra Sov-

jetkongt•essen delcretet om freden. Kongressen föreslog de krigfö-

rande länderna att ingå ett omedelbart vapenstillestånd på minst 

tre månader för att föra fredsförhandlingar. Samtidigt som kon-

gressen hänvände sig till regeringarna och folken i alla de krig-

förande länderna, vände den sig också till "de klassmedvetna ar-

betarna, tillhörande mänsklighetens tre mest framskridna natio-

ner och de största stater, som deltager i det pågående kriget 

England, Frankrike och Tyskland". Kongressen kallade dessa ar-

betare till hjälp för att "framgångsrikt slutföra fredens sak och 

samtidigt frigöra de arbetande och utsugna befolkningsmassorna 

från varje slaveri och varje utsugning". 

Samma natt antog andra Sovjetkongressen delcretet o~n jorden, 
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enligt vilket "godsägarnas äganderätt till jorden upphäves ome-

delbart och utan varje €;ottgörelse". Som grundval för denna jord-

lag lades en allmän bondeinstruktion, vilken utarbetats på basis 

av 242 lokala bondeinstruktioner. Enligt denna instruktion upp-

hävdes privatäganderätten till jorden för alltid och ersattes med 

hela follcets, statens äganderätt till jorden. Godsägan•-, apanage-

och klosterjorden uppläts till kostnadsfritt bruk åt alla arbetande. 

Genom detta dekret erhöll samtliga bönder av den socialistiska 

Oktoberrevolutionen över 150 miljoner desjatiner nya jordområ-

den, som förut befunnit sig i händerna på godsägarna, bourgeoi-

sin, tsarfamiljen, klostren och kyrkorna. 

Bönderna befriades :Från årliga arrendeavgifter till godsägarna 

på sammanlagt cirka :~00 miljoner guldrubel. 

Alla jordens rikedomar (olja, kol, malm o. s. v.), skogarna och 

vattnen förvandlades till folkets egendom. 

Slutligen tillsattes på andra alhyska Sovjetkongressen den 

första sovjetregeringen —Folkkommissariernas råd. Folkkom-

missariernas råd bestod uteslutande av bolsjeviker. Till ordfö-

rande för det första l.~ olkkommissaricrådet valdes Lenin. 

Så avslutades den Historiska andra Sovjetkongressen. 

Kongressdelegatern~i reste hem var och en till sitt för att sprida 

nyheten om Sovjeternas seger i Petrograd och säkerställa sovjet-

maktens utbredning över hela landet. 

Makten övergick ej på alla ställen med en gång till Sovjeterna. 

Medan sovjetmakten redan upprättats i Petrograd, pågick ännu 

i Moskva under några dagar hårdnackade och förbittrade gatu-

striden. För att hindra maktens övergång till Moskvas Sovjet 

upptog mensjevikerna.s och socialistrevolutionärernas kontrarevo-

lutionära partier tillammans med vitgardisterna och officersas-

piranterna väpnad kamp mot arbetarna och soldaterna. Först 

efter några dagar blev rebellerna slagna och sovjetmakten upp-

rättad iMoskva. 

I själva Petrograd och några av dess utkanter gjorde kontra-

revolutionärerna red<~n under de första dagarna efter revolutio-

nens seger försök att störta sovjetmakten. Den 10 november 1917 
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samlade Kerenskij, som under upproret flytt från Petrograd till 

nordfrontens område, några kosacktrupper och förde dem med 

general Krasnov i spetsen mot Petrograd. Den 11 november 1917 

organiserade den kontrarevolutionära organisationen "Kornmitten 

för fosterlandets och revolutionens räddning", som leddes av so-

cialistrevolutionärerna, en officersaspirantrevolt i Petrograd. Men 

rebellerna blev slagna utan särskild ansträngning. På en dag, 

mot kvällen den 11 november, hade matroserna och rödgardister-

na likviderat officersaspirantrevolten, och den 13 november blev 

L;enez•al Krasnov slagen vid Pulkovo-höjderna. Liksom under Ok-

toberupproret, ledde Lenin personligen antisovjetrevoltens kros-

sande. Hans orubbliga fasthet och lugna tillförsikt om segern 

entusiasmerade och sammansvetsade massorna. Fienden blev sla-

gen. Kz•asnov togs tillfånga och gav sitt "hedersord" på att in-

ställa kampen mot sovjetmakten. På detta "hedersord" blev han 

lössläppt, men det visade sig sedan, att Krasnov bröt sitt gene-

ralsord. Vad Kerenskij beträffar, sä hann han förkläda sig till 

kvinna och försvinna "i okänd riktning''. 

I Mogilev, överbefälhavarens högkvarter, försökte general Du-

chonin ocksä att arrangera en revolt. Då sovjetregeringen anvi-

sade Duchonin att omedelbart inleda underhandlingar om vapen-

stillestånd med det tyska befälet, vägrade han att fullgöra rege-

ringens föreskz•ift. Duchonin blev då avsatt genom en order av 

sovjetmakten. Det kontrarevolutionära högkvarteret slogs ned, 

v<z.rvid Duchonin dödades av de mot honom revolterande solda-

terna. 

Även vissa opportunister inom partiet : Kamenjev, Sinovjev, 

Rykov, Sjljapnikov och andra, försökte göra ett utfall mot sov-

jetmakten. De började ställa krav på att man skulle bilda en 

"enhetlig socialistisk regering" med deltagande av mensjevikerna 

och socialistrevolutionärerna, vilka just störtats av oktoberrevo-

lutionen. Den 15 november 1917 antog bolsjevikpartiets CK en 

resolution, vilken avvisade en överenskommelse med dessa kontra-

revolutionära partier och förklarade Kamenjev och Sinovjev vara 

strejkbrytare mot revolutionen. Den 17 november anmälde Ka-
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menjev, Sinovjev, Rykov och Miljutin sitt utträde ur CK, eme-

dan de ogillade partiets politik. Samma dag, den 17 november, 

ingav Nogin på egna vägnar och för medlemmarna. i Folkkom-

missariernas råd Rykov, V. Miljutin, Teodorovitj, A. Sjljapnikov, 

D. Rjasanov, Jurenjev och Larin en förklaring, att de ogillade 

partiets CK:s politik och utträdde ur Folkkommissariernas råd. 

Oktoberrevolutionens fiender jublade över att en handfull fega 

stackare tog till flykten. Hela bourgeoisin och dess hantlangare 

fylldes av skadeglädje, tjöt om bolsjevismens sammanbrott och 

profeterade bolsjevikpartiets undergång. Men en klick desertörer 

kunde ej ens för ett ögonblick få partiet att vackla. Partiets CK 

brännmärkte dem med förakt som revolutionens desertörer och 

bourgeoisins hantlang:~,re, varpå den övergick till de löpande 

ärendena. 

Vad "vänster"-socialistrevolutionärerna beträffar, så beslöt de 

för att bibehålla inflyi;andet bland bondemassorna, vilka avgjort 

sympatiserade med bolsjevikerna, att inte ge sig i strid med bol-

sjevikerna utan tills vidare upprätthålla enhetsfront med dem. 

Bondesovjeternas kongress, som ägde rum i november 1917 er-

kände alla den sociali:etiska Oktoberrevolutionens erövringar och 

sovjetmaktens dekret. Det ingicks en överenskommelse med "vän-

ster"-socialistrevolutionärerna och några av dessa togs ini Folk-

kommissariernas råd (Kolegajev, Spiridonova, Prosjian och Stein-

berg). Denna överenskommelse existerade dock endast till Brest-

fredens undertecknande och fattigbondekommitteernas bildande, 

då det skett en djupg~~ende differentiering bland bönderna och då 

"vänster"-socialistrevolutionärerna, som alltmera återspeglade 

kulakernas intressen, ;arrangerade en revolt mot bolsjevikerna och 

blev slagna av sovjetmakten. 

Från oktober 1917 -till januari—februari 1918 hade sovjetrevo-

lutionen hunnit spridas, sig över hela landet. Sovjetmaktens ut-

sträckande över det ~•äldiga landets område gick i ett så snabbt. 

tempo, att Lenin kall:sde det sovjetmaktens "triumfmarsch". 

Den stora socialistiska Oktoberrevolutionen hade segrat. 

Bland en rad orsaker, som bestämde denna relativt lätta segel• 
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för den socialistiska revolutionen i Ryssland, bör följande huvud-

orsaker framhävas. 

1. Oktoberrevolutionen hade att göra med en så relativt svag, 

dåligt organiserad, politiskt föga erfaren fiende som den ryska 

bourgeoisin. Den ryska bourgeoisin, som ännu ej var ekonomiskt 

befäst samt helt beroende av regeringens beställningar, besatt 

varken politisk självständighet eller tillräcklig initiativkraft, som 

behövdes för att finna en utväg ur läget.. Den hade varken er-

farenhet av politiska kombinationer eller politisk bluff i stor skala, 

som exempelvis den franska bourgeoisin besitter, eller den skol-

ning inedriga kompromisser av stor omfattning, som exempelvis 

den engelska bourgeoisin har. Igår hade den ännu sökt samför-

stånd died den av februarirevolutionen störtade tsaren, och då den 

dii,refter själv kom till makten, förmådde den inte tänka ut något 

bittre än att i allt väsentligt fortsätta den hatade tsarens politik. 

Liksom tsaren gick även den in för "krig till ett segerrikt slut", 

trots att kriget blivit alltför tungt för landet och till det yttersta 

utmattat. folket och hären. Liksom tsaren gick även den in för att 

i huvudsak bibehålla godsherrarnas äganderätt till jorden, trots 

att bönderna höll på att förgås av jordbrist och godsägarförtryck. 

Vad politiken gentemot arbetarklassen beträffar, så gick den 

ryska bourgeoisin i sitt hat till arbetarklassen ännu längre än 

tsaren, ty den bemödade sig inte endast att upprätthålla och be-

fästa brukspatronernas och fabriksägarnas ok, utan också att 

göra det outhärdligt genom att tillgripa masslockouter. 

Det är inte att undra på, att folket ej såg någon väsentlig 

skillnad mellan tsarens politik och bourgeoisins politik och att det 

flyttade hatet mot tsaren över på bourgeoisins Provisoriska re-

gering. 

Så länge socialistrevolutionärernas och mensjevikernas kompro-

misspartier hade ett visst inflytande bland folket, kunde bourgeoi-

sin söka betäckning bakom dem och bibehålla makten. Men sedan 

mensjevikerna och socialistrevolutionärerna avslöjat sig som den 

imperialistiska bourgeoisins agenter och härmed avhänt sig in-
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flytandet bland folket, blev bourgeoisin och dess Provisoriska re-

gering hängande i luften. 

2. I spetsen för Oktoberrevolutionen stod en sådån revolutionär 

klass som Rysslands arbetarklass, en klass som härdats i strider, 

som på kort tid genomgått två revolutioner och pä tröskeln till 

den tredje revolutionen vunnit auktoritet som folkets ledare i 

kampen för fred, för jc►rd, för frihet, för socialismen. Om det ej 

hade funnits en sådan ledare för revolutionen som Rysslands ar-

betarklass, vilken gjort. sig förtjänt av folkets tillit, så skulle ej 

heller förbundet mellan arbetarna och bönderna ha funnits, och 

utan ett sådant förbund skulle Oktoberrevolutionen inte ha kun-

nat segra. 

3. Rysslands arbetarklass hade en sådan betydande bundsför-

vant irevolutionen son de fattiga bönderna, vilka utgjorde den 

väldiga majoriteten av bondebefolkningen. Erfarenheten av åtta 

månaders revolution, vilken utan vidare kan jämföras med erfa-

renheten av flera tiotal års "normala" utveckling, hade ej gått 

de arbetande bondema:~sorna spårlöst förbi. Under denna tid hade 

de haft möjlighet att i handling pröva alla partier i Ryssland och 

övertyga sig om att varken kadetterna eller socialistrevolutionä-

rerna och mensjeviker~na pä allvar skulle bryta med godsägarna 

och gjuta blod för böi-~dernas skull, att det fanns endast ett parti 

i Ryssland, som inte var förbundet med godsägarna utan redo 

att krossa godsägarn~~ för att tillfredsställa böndernas behov —

det var bolsjevikernas parti. Denna omständighet tjänade som en 

reell grundval för förbundet mellan proletariatet och de fattiga 

bönderna. Det fakturn att förbundet mellan arbetarklassen och 

de fattiga bönderna var förhanden, bestämde också medelbönder-

nas uppträdande, vilka länge tvekade och först inför Oktober-

upproret avgjort svär.~gde över till revolutionens sida samt anslöt 

sig till de fattiga bönderna. 

Det behöver inte ens bevisas, att Oktoberrevolutionen ej hade 

kunnat segra utan ett sådant förbund. 

4. I spetsen för arbetarklassen stod ett sådant i politiska stri-

der prövat parti som bolsjevikpartiet. Endast ett sådant parti 

268 



som bolsjevikpartiet, tillräckligt djärvt rör ~.tt föra f~ilket till ett 

avgörande stormangrepp och tillräckligt vaksamt för att undgä 

alla slags undervattensskär pä vägen till mälet —endast ett sä-

dant parti kunde sä skickligt i en gemensam revolutionär flod 

förena sä olikartade revolutionära rörelser som den allmänna 

demokratiska rörelsen för fred, böndernas demokratiska rörelse 

för besittningstagande av godsägarnas jord, de förtryckta folkens 

natiociella frihetsrörelse för nationellt likaberättigande samt pro-

letariatets socialistiska rörelse för bourgeoisins störtande, för upp-

rättandet av proletariatets diktatur. 

Det stär utom allt tvivel, att dessa olikartade revolutionära 

strömmars förenande i en gemensam mäktig revolutionär flod 

avgjorde kapitalismens öde i Ryssland. 

5. Oktoberrevolutionen började i ett ögonblick, dä det imperia-

listiska kriget ännu var i full gång, dä de viktigaste borgerliga 

staterna var splittrade i tvä fientliga läger, dä de, upptagna som 

de var av krig sinsemellan och av att försvaga varandra, inte 

hade möjlighet att pä allvar ingripa i de "ryska angelägenheter-

na" och aktivt gä emot Oktoberrevolutionen. 

Det stär utom allt tvivel, att denna omständighet betydligt un-

derlättade den socialistiska Oktoberrevolutionens seger. 

7. BOLSJEVIKPARTIETS KAMP FtSR SOVJETMAKTENS 

BEFäSTANDE. BRESTFREDEN. PARTIETS SJUNDE 

KONGRESS. 

Föi• att stabilisera sovjetmakten var det nödvändigt att för-

s~öra, slä sönder den gamla, borgerliga statsapparaten och i dess 

ställe skapa en ny apparat för sovjetstaten. Det var vidare nöd-

vändigt att förstöra resterna av ständssystemet och den natio-

nella förtrycksregimen, att upphäva kyrkans privilegier, likvidera 

den kontrarevolutionära pressen och de kontrarevolutionära orga-

nisationerna av alla slag, legala och illegala, samt att upplösa den 
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borgerliga Konstituerande församlingen. Slutligen var det nöd-

vändigt att efter jordens nationalisering också nationalisera hela 

storindustrin och därefter komma ut ur krigstillståndet, göra slut 

på kriget, vilket allra mast hindrade sovjetmaktens befästande. 

Alla dessa åtgärder gE~nomfördes under loppet av några måna-

der, från slutet av 1917 till mitten av 1918. 

Sabotaget av de gamla departementens ämbetsmän, vilket or-

ganiserades av socialistrevolutionärerna och mensjevikerna, bröts 

ned och likviderades. Departementen avskaffades och i deras ställe 

bildades sovjetapparater för förvaltningen samt motsvarande 

folkkommissariat. Det ;rundades ett högsta folkhushållningsråd 

för förvaltningen av landets industri. Det organiserades en all-

rysk utomordentlig kommission (förk. tjeka) med F. Dsersjinskij 

i spetsen för kampen m.ot kontrarevolutionen och sabotaget. Det 

utgavs ett dekret om bildandet av en Röd arme och flotta. Kon-

stituerande församlingE~n, till vilken valen i huvudsak ägt rum 

redan före Oktoberrevolutionen och som vägrade att stadfästa 

andra Sovjetkongresse~is dekret om freden, om jorden och om 

maktens övergång till ;sovjeterna, upplöstes. 

För att slutgiltigt likvidera resterna av feodalismen, ståndssy-

stemet och rättsvidri€;heterna på alla samhällslivets områden, 

utfärdades dekret om avskaffande av stånden, om upphävande 

av nationella och konff~ssionella inskränkningar, om kyrkans skil-

jande från staten och skolans från kyrkan, om kvinnornas lika-

berättigande, om likaberättigande för Rysslands nationaliteter. 

I ett speciellt beslut av sovjetregeringen, vilket är bekant som 

"Deklarationen om R3~sslands folks rättigheter", fastställdes att 

den fria utvecklingen av folken i R3-ssland och deras fullständiga 

likaberättigande är lag. 

För att undergräva bourgeoisins ekonomiska krafter och för att 

organisera den nya sovjetfolkhushållningen —framför allt för 

att organisera den n;~a sovjetindustrin —nationaliserades ban-

kerna, järnvägarna, utrikeshandeln, handelsflottan och hela stor-

industrin falla grenar. : kol-, metall-, olje-, kemi-, maskin-, textil-, 

sockerindustrin o. s. v. 
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Fair att frigöra värt land från finansiellt beroende av de ut-

ländska kapitalisterna och deras utsugning annullerades (upp-

hävdes) Rysslands län i utlandet, som tsaren och Provisoriska 

regeringen upptagit. Folken i vårt land ville ej betala för de 

lån, som upptagits för att fortsätta rövarkriget och som försatte 

vårt land i slavisk avhängighet av det utländska kapitalet. 

Alla dessa och liknande åtgärder undergrävde fullständigt bour-

geoisins, godsägarnas, den reaktionära ämbetsmannakårens och 

de kontrarevolutionära partiernas krafter samt stabiliserade i be-

tydar~de grad sovjetmakten inom landet. 

Meri sovjetmakten kunde ej anses vara fullständigt stabiliserad, 

så länge P,.yssland befann sig i krigstillstånd med Tyskland och 

Österrike. För att slutgiltigt befästa sovjetmakten var det nöd-

vändigt att göra slut på kriget. Därför utvecklade partiet kam-

pen för freden redan frän de första dagarna av Oktoberrevolutio-

nens seger. 

Sovjetregeringen hade föreslagit "alla de krigförande folken 

och deras regeringar att omedelbart inleda förhandlingar om en 

rättvis, demokratisk fred". Men de "allierade" —England och 

Franl;rike —vägrade att antaga sovjetregeringens förslag. På 

grund av Englands och Frankrikes vägran att upptaga fredsun-

derhancilingar beslöt sovjetregeringen ienlighet med Sovjeternas 

vilja att inleda förhandlingar med Tyskland och Österrike. 

Förhandlingarna öppnades den 3 december i Brest-Litovsk. Den 

5 december undertecknades en överenskommelse om vapenstille-

stånd, ett temporärt inställande av krigsoperationerna. 

Förhandlingarna ägde rum i en situation, dä folkhushållningen 

befann sig i förfall, i en situation, dä allmän krigströtthet rådde 

och växa truppavdelningar lämnade fronten, i en situation av upp-

lösning vid fronten. Under förhandlingarna visade det sig att de 

tyska imperialisterna strävade efter att slå under sig väldiga 

stycken av det förra tsarimperiets territorium, medan de ville 

förvandla Yolen, Ukraina och de Baltiska länderna till av Tysk-

land avhängiga stater. 
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Att under sådana förhållanden fortsätta kriget hade varit det-

samma som att sätta den just upprättade Sovjetrepublikens exi-

stens på spel. Arbetarklassen och bönderna ställdes inför nöd-

vändigheten att gå med pä de svära fredsvillkoren, att retirera 

för den i detta ögonblick farligaste rövaren —den tyska im-

perialismen, för att fä andrum, för att befästa sovjetmakten och 

skapa en ny, Röd arme, som vore i stånd att försvara landet mot 

fiendernas anfall. 

Alla kontrarevolutionärer, från mensjevikerna och socialistre-

volutionärerna till de mest utpräglade vitgardisterna, bedrev en 

rasande agitation mot fredens undertecknande. Dez•as linje var 

klar: de ville spränga fredsunderhandlingarna, framprovocera en 

offensiv av tyskarna och utsätta den ännu inte befästade sovjet-

makten för ett slag, sätta arbetarnas och böndernas vinningar 

på spel. 

Deras bundsförvant i denna smutsiga sak var Trotskij och hans 

hantlangare Bucharin, som tillsammans med Radek och Pjatakov 

stod i spetsen för en partifientlig grupp, vilken i maskeringssyfte 

kallade sig "vänsterkommunisternas" grupp. Trotskij och "väns-

terkommunisternas" grupp bedrev inom partiet en förbittrad kamp 

znot Lenin och krävde att kriget skulle fortsättas. Dessa perso-

ner spelade uppenbart de tyska imperialisterna och kontrarevolu-

tionärerna inom landet i händerna, dä de ledde det hela till att 

utsätta den unga Sovjetrepubliken, som ännu ej hade någon arme, 

för den tyska imperialismens slag. 

Det var ett slags provokationspolitik, skickligt maskerad med 

vänsterfraser. 

Den 10 februari 1918 avbröts fredsunderhandlingarna iBrest-

Litovsk. Trots att Lenin och Stalin i partiets CK:s namn yrkade 

på att freden skulle undertecknas, bröt Trotskij, som var ord-

förande för sovjetdelegationen iBrest, förrädiskt bolsjevikpartiets 

direkta anvisningar. Han förklarade att Sovjetrepubliken vägra-

de att underteckna freden på de av Tyskland föresla;na villkoren 

och underrättade samtidigt tyskarna om att Sovjetrepubliken inte 

skulle komma att föra krig och fortsatte att demobilisera armen. 
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Detta var någonting oerhört. Mera skulle de tyska imperialis-

terna inte ens kunna fordra av förrädaren mot Sovjetlandets 

intressen. 

Den tyska regeringen bröt vapenstilleståndet och gick till offen-

siv. Resterna av vår gamla arme kunde ej hålla stånd mot de 

tyska truppernas tryck och började fly. Tyskarna ryckte snabbt 

fram, besatte ett väldigt område och hotade Petrograd. Då den 

tyska imperialismen trängde in i Sovjetlandet, ställde den sig 

målet att störta sovjetregeringen och förvandla vårt fosterland 

till sin koloni. Den gamla, upprivna tsararmen förmådde ej hålla 

stånd mot den tyska imperialismens beväpnade horder. Den vräk-

tes tillbaka under den tyska armens slag. 

Men de tyska imperialisternas väpnade intervention utlöste ett 

mäktigt revolutionärt uppsving i landet. Till svar på partiets 

och sovjetregeringens maningsrop "Det socialistiska fosterlandet 

är i fara" formerade arbetarklassen i forcerat tempo trupper för 

Röda armen. Den unga armens —det revolutionära folkets arme 

— nybildade trupper slog hjältemodigt tillbaka den till tänderna 

beväpnade tyska rövarens anstorm. Vid Narva och Pskov mötte 

de tyska ockupationstrupperna ett beslutsamt motstånd. Deras 

frammarsch mot Petrograd stoppades. Den dag, då den tyska 

imperialismens trupper drevs tillbaka —den 23 februari —blev 

den unga Röda armens födelsedag. 

Redan den 18 februari 1918 hade partiets CK godkänt Lenins 

förslag att sända den tyska regeringen ett telegram om omedelbart 

i'redsslut. För att tillförsäkra sig fördelaktigare fredsvillkor fort-

satte tyskarna offensiven, och först den 22 februari uttalade den 

tyska regeringen sitt samtycke till att underteckna freden, var-

vid fredsvillkoren nu var betydligt svårare än de ursprungliga. 

Lenin, Stalin och Sverdlov måste utstå en ytterst hårdnackad 

kamp inom CK mot Trotskij, Bucharin och andra trotskister, för 

att uppnå ett beslut om fred. Lenin påvisade att Bucharin och Trot-

skij "i verkligheten hjälte de tyska imperialisterna och hindrade 

tillväxten och utvecklingen av revolutionen i Tyskland". (Lenin, 

Saml. verk, b. XXII, s. 307. ) 
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Den 23 februari beslöt CK att antaga det tyska överbefälets 

villkor och underteckna fredsfördraget. Trotskijs och Bucharins 

förräderi stod Sovjetrepubliken dyrt. Lettland och Estland, för 

att nu inte tala om Polen, avträddes till Tyskland, Ukraina av-

skildes från Sovjetrepubliken och förvandlades till en tysk vasall-

stat. Sovjetrepubliken förband sig att betala kontribution till tys-

karna. 

"Vänsterkommunisterna", som fortsatte kampen mot Lenin, 

sjönk emellertid allt djupare ned i förräderiets träsk. 

Moskvadistriktets partibyrå, som för en tid råkat i händerna 

på "vänsterkommunisterna" (Bucharin, Osinskij, Jakovleva, Stu-

kov, Mantsev), antog en splittringsresolution om misstroende mot 

CK och förklarade, att den ansåg att "partiets sprängning i den 

närmaste framtiden knappast kunde avvändas". I denna resolu-

tion gick "vänsterkommunisterna" så långt, att de antog ett sov-

jetfientligt beslut : "I den internationella revolutionens intresse 

— skrev "vänsterkommunisterna" idenna resolution —anser vi 

det vara ändamålsenligt att gå med på ett eventuellt uppgivande 

av sovjetmakten, som nu blivit rent formell". 

Lenin kallade detta besiut "besynnerligt och ohyggligt". 

Vid denna tid hade partiet ännu ej klart för sig den verkliga 

orsaken till detta Trotskijs och "vänsterkommunisternas" parti-

fientliga uppträdande. Men som processen mot det sovjetfientliga 

"högerns och trotskisternas block" för inte länge sedan (i början 

av 1938) fastställde, befann sig Bucharin och den grupp "vänster-

kommunister" som han ledde, tillsammans med Trotskij och 

"vänster"-socialistrevolutionärerna, bevisligen vid denna tid i en 

hemlig sammansvärjning mot sovjetregeringen. Bucharin, Trot-

skij och deras medbrottslingar isammansvärjningen ställde sig, 

som det framgår, målet att riva upp fredsfördraget i Brest, häkta 

V. I. Lenin, J. V. Stalin, J. M. Sverdlov, mörda dem och formera 

en ny regering av bucharinmän, trotskister och "vänster"-socia-

listrevolutionärer. 

Samtidigt som "vänsterkommunisternas" grupp organiserade en 

hemlig kontrarevolutionär sammansvärjning, gick de med Trot-
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skijs understöd till öppen attack mot det bolsjevikiska partiet, 

i det de bemödade sig att spränga partiet och demoralisera par-

tileden. Men i detta svåra ögonblick slöt partiet upp kring Lenin, 

Stalin och Sverdlov och stödde Centralkommitten i frågan om 

freden såväl som i alla andra frågor. 

''Vänsterkommunisternas" grupp isolerades och blev slagen. 

För att slutgiltigt avgöra frågan om freden inkallades partiets 

sjunde kongress. 

Den sjunde partikongressen öppnades den 6 mars 1918. Det 

var den första kongress, som inkallades efter det vårt parti tagit 

malsten. På kongressen fanns 46 delegater med beslutande och 

58 med rådgivande röst. 145.000 partimedlemmar var represen-

terade på kongressen. I själva verket hade partiet vid denna tid 

minst 270.000 medlemmar. Denna differens förklaras av att en 

bet5-dande del av organisationerna ej hann sända delegater till 

följd av kongressens urtima karaktär och de organisationer, vars 

områden temporärt var ockuperade av tyskarna, ej hade möj-

lighet att sända delegater. 

I sitt referat om Brestfreden på denna kongress yttrade Lenin 

att ". . ,den svåra kris, som vårt parti genomgås• i Samband med 

att en vänsteropposition bildats inom detsamma, är en av de 

törsta kriser, som den ryska revolutionen upplevat". (Lenin, 

Saml. verk, b. XXII, s. 321. ) 

Med 30 röster mot 12, 4 lade ned rösterna, antogs Lenins re-

solution ifrågan om Brestfreden. 

Dagen efter det resolutionen antagits skrev Lenin i artikeln 

"En olycklig fred" : 

"Fredsvillkoren är olidligt svära. Nlen historien kommer i 

alla fall att taga sitt . . . Till arbete med att organisera, orga-

nisera och organisera. Framtiden tillhör oss, trots alla de pröv-

ningar som än må komma." (Sammastädes, s. 288. ) 

I kongressens resolution betonades att militära aktioner av de 

imperialistiska staterna mot Sovjetrepubliken också framdeles 

är oundvikliga, att kongressen därför anser det vara partiets hu-

vuduppgift att träffa de mest energiska och bestämda åtgärder 
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för att höja arbetarnas och böndernas självdisciplin och ordning, 

för att göra massorna beredda till självuppoffrande försvar av 

det socialistiska fosterlandet, för Röda armens organiserande, för 

en allmän militär skolning av befolkningen. 

Kongressen bekräftade riktigheten av Lenins linje i frågan om 

Brestfreden, utdömde Trotskijs och Bucharins position samt 

brännmärkte "vänsterkommunisternas" försök att, Ehuru de lidit 

nederlag, fortsätta sitt splittringsarbete på själva kongressen. 

Fredslutet i Brest gav partiet möjlighet att vinna tid för att 

befästa Sovjetmakten, att upprätta ordning i landets hushållning. 

Fredsslutet gjorde det möjligt att utnyttja sammanstötningarna 

inom imperialismens läger (det fortsatta kriget mellan Österrike-

Tyskland och ententen), att bringa fiendens krafter i upplösning, 

att organisera sovjethushållningen och att skapa Röda armen. 

Fredsslutet gav proletariatet möjlighet att behålla bönderna 

på sin sida och sammanföra krafter för att krossa de vitgardis-

tiska generalerna under inbördeskrigets period. 

under Oktoberrevolutionens period lärde Lenin det bolsjevi-

kiska partiet hur man oförskräckt och beslutsamt måste gå till 

anfall, då de nödvändiga betingelserna därför är för handen. Un-

der Brestfredens period lärde Lenin partiet hur man måste reti-

rera iordning fett ögonblick, då motståndarens krafter uppen-

barligen överstiger våra krafter, för att med den största energi 

förbereda en ny offensiv mot fienderna. 

Historien har visat, att den leninska linjen var fullständigt 

riktig. 

På sjunde kongressen antogs ett beslut om att ändra partiets 

namn och likaså om att ändra partiprogrammet. Partiet kallades 

nu Rysslands Kommunistiska Parti (bolsjevikerna) — RKP(b). 

Lenin föreslog att vårt parti skulle kallas kommunistiskt, eme-

dan detta namn exakt motsvarar det mål, som partiet ställer 

sig: kommunismens förverkligande. 

För att utarbeta det nya partiprogrammet valdes en speciell 

kommission, som bestod av Lenin, Stalin och andra, varjämte ett 

av Lenin utarbetat förslag lades till grund för programmet. 
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Således utförde sjunde kongressen ett väldigt historiskt verk 

den slog ned de fiender, som dolde sig inom partiet : "vänster-

kommunisterna" och trotskisterna, den uppnådde utträde ur det 

imperialistiska kriget, den uppnådde fred, andrum, den lät par-

tiet vinna tid för att organisera Röda armen samt förpliktade 

partiet att införa en socialistisk ordning i folkhushållningen. 

8. LENINS PLAN F'ÖR DET SOCIALISTISKA UPPBYG-

GETS INLEDANDE. FATTIGBONDEKOMMITT~ERNA 

OCH KULAKERNAS TYGLANDE. "VÄNSTER"-SOCIA-

I.ISTREVOLUTIONÄR.ERNAS REVOLT OCH DESS 

KUVANDE. FEMTE SOVJETKOl\'GRESSEN OCH 

ANTAGANDET AV RSFSR:s FÖRFATTNING. 

Sedan sovjetmakten slutit fred och vunnit andrum, grep den 

sig an med det socialistiska uppbyggets igångsättande. Perioden 

från november 1917 till februari 1918 kallade Lenin "rödgardist-

attacken mot kapitalet". Under första halvåret 1918 lyckades 

sovjetmakten bryta bourgeoisins ekonomiska makt, i sina händer 

koncentrera folkhushållningens kommandopositioner (fabrikerna, 

verkstäderna, bankerna, järnvägarna, utrikeshandeln, handels-

flottan o. s. v.) , slå sönder den borgerliga statsmaktens apparat 

och segerrikt likvidera kontrarevolutionens första försök att 

störta sovjetmakten. 

Men allt detta var ännu långt ifrån tillräckligt. För att mar-

schera framåt var det nödvändigt att övergå frän förstörande 

av det gamla till uppbyggande av nytt. Därför började våren 

1918 övergången till det socialistiska uppbyggets nya etapp —

från "expropriation av expropriatörerna" till organisatoriskt be-

fästande av de vunna segrarna, till sovjetfolkhushållningens upp-

byggande. Lenin ansåg det nödvändigt att i största möjliga mån 

utnyttja andrummet för att bygga upp den socialistiska ekonomins 

fundament. Bolsjevikerna måste lära sig att organisera produk-

tionen på ett nytt sätt och förvalta den. Lenin skrev, att bolsje-
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vikpartiet hade övertygat Ryssland, bolsjevikpartiet hade erövrat 

Ryssland från de rika för folket, nu —sade Lenin —måste bol-

sjevikpartiet lära sig att styra Ryssland. 

Huvuduppgiften på den nya etappen ansåg Lenin vara registre-

ring av vad som producerades inom folkhushållningen samt kon-

troll över förbrukningen av hela den framställda produktionen. 

Inom landets hushållning var de småborgerliga elementen övervä-

gande. Miljoner småägare i stad och på land bildade jordmån för 

kapitalismens tillväxt. Dessa småägare erkände varken arbets- eller 

allmän statlig disciplin, de underkastade sig varken registrering 

eller kontroll. I detta svåra ögonblick låg den speciella faran i 

de småborgerliga elementen av spekulation och krämaranda samt 

i småägarnas och handelsmännens försök att sko sig på folkets 

nöd. 

Partiet förde en energisk kamp mot vårdslösheten inom produk-

tionen, mot bristen på arbetsdisciplin inom industrin. Massorna 

tillägnade sig långsamt de nya arbetsvanorna. På grund härav 

blev kampen för arbetsdisciplinen den centrala uppgiften under 

denna period. 

Lenin påvisade nödvändigheten att utveckla den socialistiska 

tävlan inom industrin, att införa ackordlön, att bekämpa löne-

nivelleringen, att vid sidan av de övertygande uppfostringsmeto-

derna använda också tvångsmetoder gentemot dem som vill riva 

åt sig. så mycket som möjligt från staten, som slår dank och 

sysslar med spekulation. Han ansåg att den nya disciplinen --

arbetsdisciplinen, det kamratliga sambandets disciplin, sovjet-

disciplinen —utarbetas av miljoner arbetande under det dagliga 

praktiska arbetet. Han visade, att "denna sak kommer att upp-

ta en hel historisk epok". (Le7ai~t, Saml. verk, b. XXIII, s. 44.) 

Alla dessa det socialistiska uppbyggets frågor, frågorna om 

skapandet av nya, socialistiska produktionsförhållanden, belyste 

Lenin i sitt berömda arbete "Sovjetmaktens aktuella uppgifter". 

"Vänsterkommunisterna", som gick samman med socialistrevo-

lutionärerna och mensjevikerna, förde kamp mot Lenin också i 

dessa frågor. Bucharin, Osinskij och andra gick emot disciplinens 

278 



inplantande, mot enmansledningen på företagen, mot utnyttjande 

av de gamla specialisterna inom industrin, mot genomförandet 

av räntabilitetsprincipen iföretagens ekonomi. De smutskastade 

Lenin ocli påstod att en sådan politik innebär återvändandet till 

den borgerliga ordningen. Samtidigt predikade "vänsterkom-

munisterna" de trotskistiska åsikterna, att det socialistiska upp-

bygget och socialismens seger i Ryssland är omöjliga. 

Bakom "vänsterkommunisternas" "vänster"-fraser gömde sig 

försvar av kulaken, dagdrivaren och spekulanten, som var mot 

disciplinen och förhöll sig fientligt till det statliga reglerandel 

av det ekonomiska livet, till registreringen och kontrollen. 

Sedan partiet löst frågorna om den nya, om sovjetindustrins 

organiserande, övergick det till frågorna rörande landsbygden. 

På landet sjöd vid denna tid fattigböndernas kamp mot kulakerna. 

Kulakei•na blev starkare och slog under sig den jord, som från-

tagits godsägarna. Fattigbönderna var i behov av hjälp. I kam-

pen mot den proletära staten vägrade kulakerna att sälja spann-

mål till staten till fastställda priser. De ville med hungerns hjälp 

tvinga Sovjetstaten att avstå från genomförandet av socialistiska 

åtgärder. Partiet ställde uppgiften att slå ned de kontrarevolu-

tionära kulakerna. För att organisera fattigbönderna och föra 

en framgångsrik kamp mot kulakerna, som satt inne med över-

skott av spannmål, organiserades ett arbetartåg till landsbygden. 

"Kamrater arbetare ! —skrev Lenin —Kom ihåg att re-

volutionens läge är kritiskt. Kom ihåg, att endast ni —och 

ingen annan —kan rädda revolutionen. Tiotusentals utvalda, 

upplysta arbetare, hängivna socialismen, som inte faller för 

mutor och rofferi och som förmår bilda en järnhärd kraft mot 

kulaker, spekulanter, marodörer, mutkolvar, desorganisatörer 

--- det är vad som kräves." (Sammastädes, s. 25. ) 

"Kampen för bröd —det är kamp för socialismen" —sade Le-

nin, och under denna paroll gick organiserandet av arbetarna för 

tåg ut pä landsbygden. Det utfärdades en rad dekret, som upp-

rättade livsmedelsdiktatur och som försäg livsmedelskommis-
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sariatets organ med utomordentliga fullmakter för inköp av spann-

mål till fastställda priser. 

Genom ett dekt•et av den 11 juni 1918 upprättades f uttigbonde-

Tco7nmittEer. Dessa kommitteer spelade en stor roll i kampen mot 

kulakerna, då det gällde att omfördela den konfiskerade jorden 

och fördela de ekonomiska inventarierna, då det gällde att fram-

skaffa kulakernas livsmedelsöverskott, att förse arbetarcentra och 

Röda armen med livsmedel. 50 miljoner hektar kulakjord överför-

des ifattigböndernas och medelböndernas händer. En betydande 

del av kulakernas produktionsmedel konfiskerades till fattigbön-

dernas förmån. 

Organiserandet av fattigbondekommitteer var en fortsatt etapp 

i den socialistiska revolutionens utveckling på landsbygden. Fat-

tigbondekommitteerna utgjorde den proletära diktaturens stödje-

punkter på landet. Formerandet av Röda armens kadrer• bland 

bondebefolkningen skedde i betydande grad genom fattigbonde-

kommitteerna. 

Proletärernas tåg ut på landsbygden och organiserandet av fat-

tigbondekommitteerna befäste sovjetmakten på lanåsbygden och 

hade en kolossal politisk betydelse, då det gällde att vinna medel-

bonden över på sovjetmaktens sida. 

I slutet av 1918, då fattigbondekommitteerna fullgjort sina upp-

gifter, upphörde de att existera och smälte samman med Sovje-

terna på landsbygden. 

Den 4 juli 1918 öppnades den femte Sovjetkongressen. På kon-

gressen förde "vänster"-socialistrevolutionärerna en förbittrad 

kamp mot Lenin till försvar för kulakerna. De krävde att kam-

pen mot kulakerna skulle inställas och att man skulle upphöra 

med kampanjen att sända arbetare ut på landsbygden för att an-

skaffa livsmedel. Då "vänster"-socialistrevolutionärerna överty-

gat sig om, att deras linje möttes av ett fast motstånd från kon-

gressmajoritetens sida, organiserade de en revolt i Moskva, be-

satte Trechsvjåtitelskijgränden och stod i begrepp att därifrån 

öppna artillerield mot Kreml. Men under loppet av några timmar 

likviderades detta "vänster•"-socialistrevolutionära~ äventyr av bol-
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sjevikerna. På flera ställen i landet gjorde "vänster"-socialistre-

volutionärernas lokalorganisationer också försök att resa sig, men 

överallt blev detta äventyr snabbt likviderat. 

Soin det numera fastställts genom processen mot det sovjet-

fientliga "högerns och trotskisternas block", företogs den "vän-

ster"-socialistrevolutionära revolten med Bucharins och Trotskijs 

vetskap och samtycke samt utgjorde en del av den allmänna pla-

nen för en kontrarevolutionär sammansvärjning av buchai•inmän-

iien, tl•otskisterna och "vänster"-socialistrevolutionärerna mot 

sovjetmakten. 

Vid samma tid inträngde "vänster"-socialistrevolutionären 

I3ljumkin, senare Trotskijs agent, i den tyska ambassaden och 

mördade tyska ambassadören i Moskva, Mirbach, i syfte att pro-

vocera krig med Tyskland. Men sovjetregeringen lyckades före-

bygga kriget och omintetgöra kontrarevolutionärernas provoka-

tion. 

På femte Sovjetkongressen antogs RSFSR:s författning —den 

första sovjetförfattningen. 

KORT' SAMMANFATTNING 

Under loppet av åtta månader, frän februari till oktober 1917, 

genomföl• bolsjevikpartiet en ytterligt svår uppgift : det erövras• 

majoriteten av arbetarklassen, i Sovjeterna, det drar miljoner 

böndel• över pä den socialistiska revolutionens sida. Det rycker 

dessa massor undan de småborgerliga partiernas (socialistrevolu-

tionärernas, mensjevikernas, anarkisternas) inflytande, det av-

slöjar steg för steg dessa partiers politik, som riktar sig mot de 

arbetandes intressen. Bolsjevikernas parti utför ett väldigt poli-

tiskt arbete både vid fronten och bakom fronten vid massornas 

förberedande till den socialistiska Oktoberrevolutionen. 

De avgörande momenten i partiets historia under denna period 

är Lenins ankomst från emigrationen, Lenins Aprilteser, partiets 

aprilkonferens och sjätte partikongressen. Ur partiets beslut häm-
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tar arbetarklassen kraft och tillförsikt om seger, finner svar på 

revolutionens viktigaste frågor. Aprilkonferensen länkar partiet 

in på kamp för övergängen från den borgerligt-demokratiska re-

volutionen till den socialistiska. Sjätte kongressen inriktar par-

tiet på väpnat uppror mot bourgeoisin och dess Provisoriska 

regering. 

Socialistrevolutionärernas och mensjevikernas kompromisspar-

tier, anarkisterna och andra icke kommunistiska partier fullbor-

dar sin utveckling: de blir alla borgerliga partier redan före Ok-

toberrevolutionen, vilka förfäktar det kapitalistiska systemets 

oantastlighet och bibehållande. Bolsjevikpartiet ensamt leder 

massornas kamp för bourgeoisins störtande och sovjetmaktens 

upprättande. 

Samtidigt slår bolsjevikerna ner försöken av kapitulationsma-

karna inom partiet — Sinovjev, Kamenjev, Rykov, Bucharin, Trot-

skij och Pjatakov —att leda partiet bort frän den socialistiska 

revolutionens väg. 

I förbund med de fattiga bönderna och stödd av soldaterna 

och matroserna störtar arbetarklassen under bolsjevikpartiets 

ledning bourgeoisins makt, upprättar sovjetmakten, grundar en 

stat av ny typ —den socialistiska sovjetstaten, avskaffar gods-

ägarnas äganderätt till jorden, överlåter jorden till böndernas 

brukande, nationaliserar all jord i landet, exproprierar kapitalis-

terna, tillkämpar sig utträde ur kriget —fred, erhåller nödvän-

digt andrum och skapar sålunda betingelserna för det socialistiska 

uppbyggets igångsättande. 

Den socialistiska Oktoberrevolutionen krossade kapitalismen, 

berövade bourgeoisin produktionsmedlen och förvandlade fabriker-

na och verkstäderna, jorden, järnvägarna och bankerna till hela 

folkets egendom, till samhällelig egendom. 

Den upprättade proletariatets diktatur och överlämnade led-

ningen av den väldiga staten åt arbetarklassen och gjorde den 

på så sätt till härskande klass. 

Härmed inledde den socialistiska Oktoberrevolutionen en ny sera 

i mänsklighetens historia — de proletära revolutionernas aera. 
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ÅTTONDE KAPITLET 

Bolsjevikpartiet under den utländska 

militärinterventionens och 

inbördeskrigets period. 
(1918-1920) 

1. l>EN UTLÄNDSKA MILITÄRINTERVENTIONENS BÖR• 

JAN. INBÖRDESKRIGETS FÖRSTA PERIOD. 

Fredsslutet i Brest och sovjetmaktens befästande tack vare en 

rad revolutionärt-ekonomiska åtgärder, som den vidtagit vid en 

tidpunkt, då kriget i Västeuropa ännu var i full gång, utlöste 

den allra största oro bland Västerns imperialister, särskilt bland 

ententimperialisterna. 

Ententens imperialister befarade att fredsslutet mellan Tysk-

land och Ryssland skulle kunna lätta Tysklands militära läge 

och i motsvarande grad försvåra ententtruppernas läge vid fron-

ten. De fruktade vidare, att den fred som upprättats mellan 

Ryssland och Tyskland :kulle stärka längtan efter fred i alla 

länder och vid alla fronter samt därmed undergräva krigets sak, 

imperialisternas sak. De fruktade slutligen, att sovjetmaktens 

existens på ett väldigt lands territorium och dess framgångar i 

landet, vilka inträdde sedan bourgeoisins makt därstädes stör-

tats, kunde tjäna som ett smittande exempel för arbetarna och 

soldaterna i Västern, vilka gripits av ett djupt missnöje med 

det uttänjda kriget och —enligt ryssarnas exempel —kunde 

vända bajonetterna mot sina herrar och förtryckare. På grund 

härav beslöt ententens regeringar att sätta igång en militär inter-
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vention (ingripande) i Ryssland i syfte att störta sovjetmakten 

och upprätta en borgerlig makt, vilken skulle återställa den bor-

gerliga ordningen i landet, uppsäga fredsfördraget med tyskarna 

och på nytt upprätta krigsfronten mot Tyskland och Österrike. 

Ententimperialisterna tog så mycket hellre itu med detta 

smutsiga företag, som de var övertygade om sovjetmaktens ovar-

aktighet och inte tvivlade på, att dess snara fall var oundvikligt 

i händelse av vissa ansträngningar från dess fienders sida. 

Sovjetmaktens framgångar och stabilisering vållade ännu stör-

re oro bland de störtade klasserna : godsägarna och kapitalister-

na, och bland de slagna partierna: kadetterna, mensjevikerna, 

socialistrevolutionärerna, anarkisterna och alla slags borgerliga 

nationalister, bland de vitgardistiska generalerna, kosackofficerar-

na o. s. v. 

Alla dessa fientliga element ropade redan under de första dagar-

na efter Oktoberrevolutionens seger på alla torg, att sovjetmak-

ten inte hade någon jordmån i Ryssland, att den vore dömd till 

undergång, att den ovillkorligen skulle gå under om en eller ett 

par veckor, om en månad eller allra högst om två—tre månader. 

Men då sovjetmakten fortsatte att existera och stärkas trots dess 

fienders besvärjelser, så var dess fiender inom Ryssland tvungna 

att erkänna, att sovjetmakten var mycket starkare än de tidigare 

trott, att det behövdes betydande ansträngningar och en förbitt-

rad kamp av alla kontrarevolutionens krafter för att störta sov-

jetmakten. Därför beslöt de att bedriva ett omfattande kontra-

revolutionärt uppviglingsarbete för att samla kontrarevolutio-

nens krafter, att sammansvetsa militärkadrer och organisera re-

volter framför allt ikosack- och kulakområdena. 

Sålunda uppstod redan under första hälften av 1918 två be-

stämda krafter, vilka var redo att skrida till sovjetmaktens stör-

tande : de utländska ententimperialisterna och kontrarevolutio-

nen inom Ryssland. 

Ingendera av dessa krafter besatt tillräckliga förutsättningar 

för att självständigt gripa sig an med att störta sovjetmakten. 

Kontrarevolutionen i P~yssland hade en del militärkadrer och lika-
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så en viss mängd folkmaterial, huvudsakligen bland kosackspet-

sarna och kulakerna, vilka behövdes för att resa ett uppror mot 

sovjetmakten. Men den saknade pengar och utrustning. De utländ-

ska imperialisterna hade däremot pengar och utrustning, men de 

kunde ej "avstå" en tillräcklig mängd militära styrkor för inter-

ventionen inte bara för att de behövdes för kriget mot Tyskland 

och ()sterrike, utan också för att de kunde komma att visa sig ej 

fullt tillförlitliga i kampen mot sovjetmakten. 

Betingelserna för kampen mot sovjetmakten dikterade en före-

ning av de bägge sovjetfientliga krafterna, den utländska och den 

inhemska. Och denna förening ägde rum under förra hälften av 

1918. 

Så uppstod den utländska krigsinterventionen mot sovjetmak-

ten, understödd av kontrarevolutionära resningar av sovjetmak-

tens fiender inom Ryssland. 

Så, slutade andhämtningspausen, och inbördeskriget i Ryssland 

började, det vill säga det krig som Rysslands arbetare och bön-

der av olika nationaliteter förde mot sovjetmaktens yttre och inre 

fiender. 

Englands, Frankrikes, Japans och Amerikas imperialister bör-

jade den militära interventionen utan krigsförklaring, ehuru inter-

ventionen var ett krig mot Ryssland och därtill krig av gemenaste 

slag. Hemligt, som tjuvar om natten, kom dessa "civiliserade" 

rövare smygande och landsatte sina trupper på Rysslands terri-

torium. 

Engelsmännen och fransmännen landsatte trupper i norra Ryss-

land, besatte Archangelsk och Murmansk, understödde den vit-

gardistiska resningen därstädes, störtade sovjetmakten och bilda-

de en vitgardistisk "nordrysk regering". 

Japanerna landsatte trupper i Vladivostok, besatte Stillahavs-

området, fördrev Sovjeterna och understädde de vitgardistiska re-

bellerna, som sedan återinförde den borgerliga ordningen. 

I Nordkaukasien organiserade generalerna Kornilov, Alexejev 

och Denikin med understöd av engelsmännen och fransmännen en 
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vitgardistisk "frivillig arme", igångsatte en resning av kosack-

spetsarna och började ett fälttåg mot Sovjeterna. 

Vid Don igångsatte generalerna Krasnov och Mamantov en res-

ning av donkosackerna med hemligt understöd av de tyska impe-

rialisterna (tyskarna dristade sig inte att understödja dem öppet, 

på grund av att det existerade ett fredsfördrag med Ryssland), 

besatte Donområdet och började ett fälttåg mot Sovjeterna. 

Vid mellersta Volga och i Sibirien organiserades med hjälp av 

engelsk-franska intriger en resning av den tjeckoslovakiska kå-

ren. Denna kår, som bestod av krigsfångar, hade av sovjetrege-

ringen fått tillstånd att återvända till sitt hemland genom Sibi-

rien och Fjärran Östern. Men under färden utnyttjades den av 

socialistrevolutionärerna samt engelsmännen och fransmännen till 

en resning mot sovjetmakten. Kårens resning tjänade som signal 

till en resning av kulakerna vid Volga och i Sibirien samt av de 

socialistrevolutionärt sinnade arbetarna på fabrikerna i Votkinsk 

och Isjevsk. Vid Volga bildades den vitgardistisk-socialistrevolu-

tionära Samararegeringen. IOmsk —den sibiriska vitgardistre-

geringen. 

Tyskland deltog inte och kunde ej deltaga i denna intervention 

av det engelsk-fransk-japansk-amerikanska blocket redan därför, 

att det befann sig i krigstillstånd med detta block. Men trots den-

na omständighet och oavsett att ett fredsfördrag mellan Ryssland 

och Tyskland existerade, fanns det ingen bolsjevik som betvivla-

de, att kejsar Wilhelms tyska regering var en lika blodtörstig fi-

ende till Sovjetlandet som de engelsk-fransk-japansk-amerikanska 

interventionisterna. Och i verkligheten gjorde de tyska imperia-

listerna allt både möjligt och omöjligt för att isolera och försva-

ga Sovjetlandet och bringa det till undergång. De lösryckte Ukrai-

na från Sovjetryssland —visserligen enligt "fördrag" med den 

ukrainska Radan, de lät sina trupper rycka in i Ukraina på be-

gäran av den vitgardistiska ukrain^ka Radan och började på det 

1 Den nationalistiska kontrarevolutionära ukrainska bourgeoisies 
regering, som rekvirerade de österrikisk-tyska imperialisternas trupper 
till Ukraina för att kväva revolutionen. — ö~;ers. 
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omänskligaste sätt plundra och förtrycka det ukrainska folket 

samt förbjöd det att upprätthålla någon som helst förbindelse med 

Sovjetryssland. De lösryckte Transkaukasien från Sovjetryssland, 

förde på de grusfinska och aserbajdsjanska nationalisternas be-

gäran dit tyska och turkiska trupper och började husera i Tiflis 

och Baku. De understödde på allt säti — ehuru i all tysthet —

meci vapen och proviant den upproriska general Krasnov vid Don 

mot sovjetmakten. 

Sålunda var Sovjetryssland avskuret från sina viktigaste livs-

medels-, råstoff- och bränsleproducerande områden. 

Det var svårt under denna period i Sovjetryssland. Det var 

knappt med brödet. Det var knappt med köttet. Hungern plågade 

arl~et.ai•na. I Moskva och Petrograd utdelades ät arbetarna en åt-
tondels funtt bröd för två dagar. Det fanns dagar, då intet bröd 

alls delades ut. Fabrikerna stod helt eller nästan helt stilla: det 

fattades råämnen och bränsle. Men arbetarklassen tappade inte 

modet. Bolsjevikpartiet tappade inte modet. De otroliga svårighe-

terna under denna period och den förtvivlade kampen mot dem 

visade, vilken outtömlig energi som läg gömd hos arbetarklassen 

och hur stor, hur omätlig styrkan i det bolsjevikinka partiets 

auktoritet var. 

Partiet förvandlade landet till ett krigsläger och omställde dess 

ekonomiska och kultur-politiska liv för kriget. Sovjetregeringen 

förklarade : "det socialistiska fosterlandet befinner sig i fara" 

och manade folket till motvärn. Lenin gav parollen : "allt för fron-

ten", och hundratusentals arbetare och bönder gick som frivilliga 

till Röda armen, till fronten. Omkring hälften av hela partiets 

och Kommunistiska ungdomsförbundets medlemmar gick till fron-

ten. Partiet reste folket till ett lcriq för f osterla~ndets räddning 

mot de utländska interventionstruppernas överfall, mot de av re-

volutionen störtade utsugarklassernas resningar. Arbetar- och 

bondeförsvarsrådet, som organiserades av Lenin, ledde frontens 

försörjning med folk, proviant, mundering och vapen. Genom 

i En funt = 0,410 kg. — iivers. 
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övergången från frivillighetsprincipen till allmän värnplikt drogs 

hundratusentals nya förstärkningar in i Röda armen, och på kort 

tid blev Röda armen en miljonarme. 

Trots landets svåra läge och Röda armens ungdom, som gjorde 

att den ännu ej hunnit stärkas, kunde redan de första framgån-

garna antecknas tack vare de vidtagna försvarsåtgärderna. Gene-

ral Krasnov hade trängts ut ur Tsaritsyn, vars erövring han an-

såg säkrad, och kastats tillbaka över Don. General Denikins ope-

rationer hade lokaliserats inom ett mindre område i Nordkauka-

sien och general Kornilov hade stupat i striderna mot Röda armen. 

Tjeckoslovakerna samt de socialistrevolutionära och vitgardistis-

kå banden hade drivits ut från Kasan, Simbirsk och Samara samt 

trängts tillbaka till Ural. Vitgardisten Savinkovs resning iJaro-

slavl, vilken organiserades av chefen för engelska legationen i 

Moskva, Lockhart, slogs ned och Lockhart arresterades. Socialist-

revolutionärerna, som mördat kamraterna Uritskij och Volodar-

skij och utfört ett skändligt attentat mot Lenins liv, blev för sin 

vita terror mot bolsjevikerna underkastade röd terror och ned-

slagna på alla något så när betydande platser i Centralryssland. 

I striderna mot fienderna stålsattes den unga Röda armen och 

växte sig stark. 

De kommunistiska kommissarier, som då arbetade inom Röda 

armen, spelade en avgörande roll i armens stärkande, i dess poli-

tiska upplysning, i stärkandet av dess kampduglighet och disciplin. 

Bolsjevikpartiet förstod att de framgångar, som Röda armen 

vunnit, ej var avgörande för det hela och endast var dess första 

framgångar. Partiet insåg att nya, ännu allvarligare strider före-

stod, att landet kunde återvinna de förlorade livsmedels-, råstoff -

och bränsleproducerande områdena endast som resultat av lång-

variga och allvarliga strider mot fienderna. Därför började bol-

sjevikerna forcerat förbereda sig till ett långvarigt krig och be-

slöt att ställa hela landet bakom fronten till frontens tjänst. Sov-

jetregeringen införde krigskommunism. Förutom storindustrin 

ställde sovjetmakten också den medelstora och småindustrin un-

der sin kontroll för att anskaffa massförbrukningsvaror och för-
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se armen och landsbygden därmed. Den införde monopol på spann-

målshandeln, förbjöd privathandel med spannmål och genomförde 

förskottsinfordran av böndernas livsmedelsöverskott för att kun-

na disponera över desamma, lagra spannmålsförråd och förse ar-

men och arbetarna med livsmedel. Slutligen införde partiet all-

män arbetsplikt för alla klasser. Då partiet drog in bourgeoisin 

i obligatoriskt fysiskt arbete och på så sätt frigjorde arbetarna för 

annat arbete, som var viktigare för fronten, förverkligade det 

principen : "den som inte arbetar, han skall inte heller äta". 

Hela detta system av åtgärder, vilka framkallades av de utom-

ordentligt svåra betingelserna för landets försvar och hade tem-

porär l~araktär, kallades krigskommunism. 

Landet beredde sig till ett långvarigt och allvarligt inbördes-

krig mot yttre och inre fiender till sovjetmakten. Det måste tre-

d~zbbla armens numerär till slutet av 1918. Det måste anskaffa 

förplägnadsmedel för denna arme. 

Lenin uttalade under dessa dagar 

"Vi hade beslutat, att till våren ha en arme pä 1.000.000 man, 

nu behöver vi en arme på tre mil joner man. Vi kan ha den. 

Och ~•i kommer att ha den." 

2. TYSKLANDS MILITÄRA NEDERLAG. REVOLUTIO-

NEN ITYSKLAND. III INTERNATIONALENS GRUN-

DANDE. PARTIETS ÅTTONDE KONGRESS. 

Samtidigt som sovjetlandet beredde sig till nya strider mot den 

utländska interventionen, försiggick bakom och vid de krigförande 

västeuropeiska ländernas fronter avgörande händelser. Tyskland 

och Österrike höll på att kvävas i krigets och livsmedelskrisens 

gastkramning. Samtidigt som England, Frankrike och Nordame-

rika vältrade fram ständigt nya reserver, sinade Tysklands och 

Österrikes sista, knappa reserver ut. Det hela artade sig till ett 

oundvikligt nederlag inom den närmaste framtiden för de till det 

yttersta utmattade Tyskland och Österrike. 

19 SUKP(b) :s histo~•ia. 289 



I Tyskland och Österrike jäste dessutom folkets förbittring mot 

det ändlösa och ödeläggande kriget och mot de imperialistiska re-

geringarna idessa länder, vilka fört folket till utmattning, till 

svält. Här yttrade sig också Oktoberrevolutionens kolossala revo-

lutionära inflytande, förbrödringen mellan sovjetsoldaterna ocli de 

österrikisk-tyska soldaterna vid fronten redan före Brestfreden 

och därtill inflytandet av att kriget med Sovjetryssland avslutats 

och att fred slutits med detta land. Exemplet från Ryssland, där 

folket gjort slut på det förhatliga kriget genom att störta sin im-

perialistiska regering, kunde inte undgå att bli en lektion för de 

österrikisk-tyska arbetarna. Och de tyska soldater, som stått vid 

östfronten och sedan, efter Brestfreden, överförts till västfronten, 

kunde inte annat än demoralisera den tyska armen därstädes meci 

sina berättelser om förbrödringen med sovjetsoldaterna och om 

hur sovjetsoldaterna befriat sig från kriget. Den österrikiska ar-

men började av samma orsaker demoraliseras ännu tidigare. 

Resultatet av alla dessa omständigheter var, att längtan efter 

fred ökade bland de tyska trupperna, de förlorade sin gamla 

stridsduglighet och började retirera under trycket av ententtrup-

pernas anstorm, och i själva Tyskland utbröt i november 1918 en 

revolution, som störtade Wilhelm och hans regering. 

Tyskland var tvunget att erkänna sig besegrat och bad enten-

ten om fred. 

Så störtades förstarangsmakten Tyskland med ett slag ned till 

en andrarangsmakts ställning. 

Med hänsyn till sovjetmaktens ställning, hade denna omstän-

dighet en viss negativ betydelse, emedan den förvandlade entent-

staterna, vilka organiserat interventionen mot sovjetmakten, till 

den härskande kraften i Europa och Asien, gav dem möjlighet att 

stärka interventionen och organisera blockad mot Sovjetlandet, 

att dra åt snaran omkring sovjetmakten. Så~skedde också, som vi 

skall se längre fram. Men å andra sidan hade den en ännu större 

positiv betydelse, emedan den i avgörande grad underlättade Sov-

jetlandets läge. För det första fick sovjetmakten möjlighet att 

annullera rovfreden i Brest, inställa kontributionsbetalningarna 

290 



och föra en öppen, både militär och politisk kamp för att befria 

Estland, Lettland, Bjeloryssland, Litauen, Ukraina och Transkau-

kasien från den tyska imperialismens förtryck. För det andra —

och det var huvudsaken —måste det faktum att det i Europas 

centrui~i, i Tyskland existerade en republikansk regim samt arbe-

tar- och soldatdeputerades Råd, revolutionera Europas länder, vil-

ket också blev fallet, och detta kunde ej undgå att stärka sovjet-

maktens ställning i Ryssland. Det är sant, att revolutionen i Tysk-

land var borgerlig och inte socialistisk, att Råden var ett lydigt 

verktyg för det borgerliga parlamentet, ty i Råden härskade soci-

aldemokrater, kompromissmakare istil med de ryslca mensjevi-

kerna, vilket i själva verket också förklarar den tysl~a revolutio-

nens svaghet. Hur svag revolutionen där var, framgår t. ex. av att 

den tillät de tyska vitgardisterna att ostraffat mörda sådana be-

märkta revolutionärer som R. Luxemburg och K. Lieblcnecht. Men 

det var i alla fall en revolution, Wilhelm störtades, arbetarna bröt 

sig' ur bojorna, och bara detta kunde ej undgå att öppna dörren 

för revolutionen i Västeuropa, kunde ej annat än framkalla ett 

uppsving för revolutionen i de europeiska länderna. 

I Europa började ett revolutionärt uppsving. I Österrike flam-

made den revolutionära rörelsen upp. I Ungern ~appsto~d en sovjet-

republik. På basis av det revolutionära uppsvinget trädde de kom-

munistiska partierna i Europa fram i dagen. 

Det hade skapat en reell grund för de kommunistiska partier-

nas sammanslutning i III, Kommunistiska Internationalen. 

I mars 1919 grundades i Moskva på Lenins och bolsjevikernas 

initiativ Kommunistiska Internationalen på den första kongressen 

av kommunistiska partier i olika länder. Ehuru blockaden och im-

perialisternas förföljelser hindrade många delegater att komma 

till Moskva, deltog dock delegater från Europas och Amerikas vik-

tigaste länder i första kongressen. Lenin ledde kongressen. 

I sitt referat om den borgerliga demokratin och proletariatets 

diktatur påvisade Lenin sovjetmaktens betydelse som den verk-

liga demokratin för de arbetande. Kongressen antog ett Manifest 

till det internationella proletariatet, i vilket den manade till ener-
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gisk kamp för den proletära diktaturen, för Sovjeternas seger i 

alla länder. 

Kongressen tillsatte Korninterns Exekutivkommitte (EKKI), 

den III, Kommunistiska Internationalens verkställande organ. 

Så skapades den internationella revolutionära proletära organi-

sationen av en ny typ — Kommunistiska Internationalen, den 

marx-leninska Internationalen. 

I en situation av motstridiga förhållanden — å ena sidan stär-

kande av ententstaternas reaktionära block mot sovjetmakten, å 

andra sidan det revolutionära uppsvinget i Europa, huvudsakligen 

i de länder som lidit nederlag i kriget, vilket i hög grad underlät-

tade Sovjetlandets läge — sammanträdde i mars 1910 vårt partis 

åttonde kongress. 

I kongressen deltog 301 delegater med beslutande röst, vilka 

representerade 313.766 partimedlemmar. Antalet delegater meci 

rådgivande röst uppgick till 102. 

Då Lenin öppnade kongressen, ägnade han sina första ord åt 

minnet av J. M. Sverdlov, en av bolsjevikpartiets bästa organisa-

törer, som avlidit just före kongressens öppnande. 

På kongressen antogs ett nytt partiprogram. I programmet ges 

en karakteristik av kapitalismen och dess högsta stadium, imperia-

lismen. Programmet jämför två statssystem : det borgerligt-demo-

kratiska och sovjetsystemet. Iprogrammet anvisas ingående par-

tiets konkreta uppgifter i kampen för socialismen : slutförande av 

bourgeoisins expropriation, statshushållningens förande enligt en 

enhetlig socialistisk plan, fackföreningarnas deltagande i folk-

hushållningens organiserande, socialistisk arbetsdisciplin, specia-

listernas utnyttjande i folkhushållningen under sovjetorganens 

kontroll, successivt och planmässigt indragande av medelbönderna 

i det socialistiska uppbyggnadsarbetet. 

Kongressen antog Lenins förslag om att, jämte definitionen av 

imperialismen som kapitalismens högsta stadium, intaga i pro-

grammet den beskrivning av industrikapitalismen och den enkla 
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varuhushållningen, som fanns i det gamla, redan av andra parti-

kongressen antagna partiprogrammet. Lenin ansåg det nödvändigt 

att i programmet ta hänsyn till vår hushållnings komplicerade 

karaktär samt påvisa tillvaron av olika ekonomiska formationer i 

landet, bland dem även det varuproducerande småbruket, vars 

bärare medelbonden var. Vid behandlingen av programmet upp-

trädde Lenin därför bestämt mot Bucharins antibolsjevikiska 

åsikter, då denne föreslog att ur programmet utesluta punkterna 

om kapitalismen, om varuproduktionen f liten skala, om medel-

bondeliushållningen. Bucharins åsikter innebar ett mensjevikiskt-

trotskistiskt förnekande av medelbondens roll i sovjetuppbygget. 

Samtidigt suddade Bucharin ut det faktum att kulakelement upp-

stod och växte fram ur det varuproducerande bondesmåbruket. 

Lenin gick också emot Bucharins och Pjatakovs antibolsjevi-

kiska åsikter i den nationella frågan. De uttalade sig mot att 

punkten om nationernas självbestämmanderätt skulle tas ini pro-

grammet och mot nationernas likaberättigande under den föi•e-

vändiiingen att denna paroll skulle hindra den proletära revolutio-

nens seger, hindra sammanslutningen av de olika nationaliteternas 

proletärer. Lenin tillbakavisade dessa Bucharins och Pjatakovs yt-

i:erst skadliga, chauvinistiska stormaktsåsikter. 

En betydande plats i åttonde partikongressens arbete upptog 

frågan om förhållandet till medelbonden. Resultatet av det bekan-

ta dekretet om jorden var, att medelbonden alltmera dominera-

de på landsbygden. Medelbonden utgjorde nu majoriteten av bon-

debefolkningen. Stämningen bland medelbönderna, vilka vacklade 

mellan bourgeoisin och proletariatet, samt deras uppträdande hade 

en kolossal betydelse för inbördeskrigets och det socialistiska 

uppbyggets öde. Utgången av inbördeskriget var i många avseen-

den beroende av åt vilket håll medelbonden komme att vackla, vil-

ken klass som skulle förmå dra till sig medelbönderna — proleta-

riatet eller bourgeoisin. Tjeckoslovakerna, vitgardisterna, kula-

kerna, socialistrevolutionärerna och mensjevikerna hade lyckats 

störta sovjetmakten i Volgaområdet sommaren 1918, emedan en 
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betydande del av medelbönderna understödde dem. Samma var 

förhållandet under de resningar, som kulakerna organiserade i 

centrala Ryssland. Men från hösten 1918 hade en vändning till för-

mån för sovjetmakten inträtt i medelbondemassans stämning. 

Bönderna såg, att de vitas seger medförde återupprättande av 

godsägarnas makt, att jorden togs ifrån bönderna, att bönderna 

plundrades, piskades och misshandlades. Till omsvängningen i 

böndernas stämning bidrog också fattigbondekommitteernas verk-

samhet, vilka slog ned kulakerna. I samband härmed ställde Le-

nin inovember 1918 parollen 

"Man måste förstå att uppnå samförstånd, därvid inte för ett 

ögonblick inställa kampen mot kulakerna och fast stödja sig 

endast på fattigbönderna." (Lenifa, Saml. verk, b. XXIII, s. 

294. ) 

Självfallet hade medelböndernas vacklan inte fullständigt upp-

hört, men medelbönderna hade kommit närmare sovjetmakten, 

hade börjat stödja den fastare. Härtill bidrog i många avseenden 

också den politik gentemot medelbönderna, som fastställdes 

av åttonde partikongressen. 

Attonde partikongressen var en vändpunkt i partiets politik 

gentemot medelbönderna. Lenins referat och kongressens beslut 

utstakade en ny partilinje i denna fråga. Kongressen krävde, att 

partiorganisationerna och alla kommunister strängt skulle åt-

skilja och avskilja medelbönderna från kulakerna och genom ett 

hänsynsfullt förhållande till deras behov dra dem över på arbetar-

klassens sida. Medelbondens efterblivenhet måste bekämpas på 

övertygelsens väg, men alls inte med vålds- och två:igsåtgärder. 

Därför gav kongressen anvisning om att genomföra socialistiska 

åtgärder på landsbygden (bildande av kommuner, lantbruksartel-

ler) utan att tolerera något tvång. I alla de fall, där medelbondens 

livsviktiga intressen berördes, måste man träffa praktiska överens-

kommelser med honom, göra eftergifter för medelbonden ifråga om 

metoderna för de socialistiska omdaningarnas genomförande. Kon-

gressen föreslog att man skulle fullfölja politiken av ett fast f ör-
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bu~tcl med medelbonden, under det att proletariatets ledande roll i 

detta förbund upprätthölls. 

Deii nya politiken i förhållande till medelbönderna, som Lenin 

proklamerade på åttonde kongressen, krävde av proletariatet, att 

det skulle stödja sig på fattigbonden, upprätthålla ett fast förbund 

med medelbonden och bekämpa kulaken. Intill åttonde kongressen 

hade partiet i allmänhet fullföljt politiken att neutrulisera me-

delbonden. Det innebar att man bemödade sig att förmå medel-

bonden att ej ställa sig pä kulakens sida, på bourgeoisins sida 

överhuvud. Men nu var detta redan otillräckligt. Ättonde kongres-

sen övergick från politiken att neutralisera medelbonden till ett 

fast förbund med honom för kamp mot vitgardisterna och den ut-

ländslca interventionen, och likaså för etY. framgångsrikt socialis-

tiskt uppbygge. 

Den linje som kongressen slog fast för förhållandet till bönder-

nas huvudmassa, till medelbonden, spelade en avgörande roll för 

den framgångsrika utgången av inbördeskriget mot den utländska 

interventionen och dess vitgardistiska lakejer. Hösten 1919, då 

det gällde att välja mellan sovjetmakten och Denikin, understöd-

de bi~ndcrna Sovjeterna, och den proletära diktaturen besegrade 

sin farligaste fiende. 

Som särskild punkt på kongressen stod frågan om Röda armens 

uppb~•ggande. På kongressen uppträdde en så kallad "militäroppo-

sition". Denna förenade ett icke ringa antal f. d. "vänsterkom-

munister". Nlen jämte representanterna för den krossade "vän-

sterkommunismen" omslöt ''militäroppositionen" också funktio-

närer, som aldrig deltagit i någon som helst opposition, men var 

missnöjda med Trotskijs ledning i armen. De flesta militära dele-

gaterna var skarpt inställda mot Trotskij, mot hans knäfall för 

de militära specialisterna från den gamla tsararmen, av vilka en 

del direkt förrådde oss under inbördeskriget, de var mot Trotskijs 

högdragna och fientliga förhållande till de gamla bolsjevikiska 

kadrerna i armen. Det anfördes på kongressen exempel "ur prak-

tiken", då Trotskij försökt att låta skjuta en hel rad kommunister, 

som innehade ansvariga militära poster vid fronten och som var 
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obekväma för honom, vilket var att verka till förmån för fienden, 

och endast CK:s ingripande och protesterna från militära funk-

tionärer hade förhindrat dessa kamraters undergång. 

Ehuru "militäroppositionen" kämpade mot Trotskijs förvräng-

ande av partiets militärpolitik, försvarade den likväl oriktiga 

uppfattningar i en rad frågor rörande den militära organisationen. 

Lenin och Stalin uppträdde bestämt mot "militäroppositionen", 

som försvarade kvarlevorna av partisanväsendet inom armen och 

bekämpade skapandet av en reguljär Röd arme, kämpade mot de 

militära specialisternas utnyttjande, mot den järnfasta disciplinen, 

utan vilken en arme ej kan vara en verklig arme. Samtidigt som 

kamrat Stalin vederlade "militäroppositionen", krävde han att en 

reguljär arme skulle skapas, vilken vore genomsyrad av en anda 

av den strängaste disciplin. 

"Antingen —sade kamrat Stalin —kommer vi att skapa en 

verklig, strängt disciplinerad arbetar- och bonde-, i övervägande 

grad bondearme och försvara republiken, eller också går vi 

under." 

Kongressen förkastade en rad förslag av "militäroppositionen" 

men slog samtidigt ned på Ti•otskij, i det den krävde förbättring 

av de centrala militärinstansernas arbete och stärkande av kom-

munisternas roll i armen. 

Som resultat av den på kongressen tillsatta militärkommissio-

nens arbete uppn~ddes ett enhälligt beslut av kongressen i mili-

tärfrågan. 

Kongressens beslut i militärfrågan medförde att Röda armen 

stärktes och att den kom allt närmare partiet. 

På kongressen behandlades vidare frågan om parti- och sovjet-

organisationernas uppbyggnad, om partiets ledande roll i Sovje-

ternas arbete. Vid behandlingen av denna fråga slog kongressen 

tillbaka en opportunistisk grupp, ledd av Sapronov och Osinskij, 

vilken förnekade partiets ledande roll i Sovjeternas arbete. 

I samband med den kolossala tillströmningen av nya medlem-
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mar till partiet fattade kongressen till sist beslutet att förbättra 

partiets sociala sammansättning och genomföra en omregisti•ering 

av partimedlemmarna. 

Detta var början till den första rensningen av partileden. 

~. INTERVENTIONENS STp,RKANDE. BLOCKADEN 

MUT SOVJETLANDET. KOLTJAKS FÄLTTÅG OCH 

HANS KROSSANDE. DENIKINS FÄLTTÅG OCH 

HANS KROSSANDE. TRE MÅNADERS ANDHÄMT-

NIIVGSPALTS. PARTIETS NIONDE KONGRESS. 

Sedan ententstatei•na besegrat Tyskland och Österrike, beslöt 

de att kasta stora militärstyrkor mot Sovjetlandet. Efter Tysk-

lands nederlag och sedan dess trupper utrymt Ukraina och Trans-

kaukasien, intog engelsmännen och fransmännen Tysklands plats, 

varvid deras flottor inträngde i Svarta havet och landsatte trup-

per iOdessa och Transkaukasien. Ententens interventionsstyrkor 

Huserade till den grad bestialiskt i de ockuperade områdena, att 

de inte drog sig för att göra processen kort med hela grupper av 

arbet<ii•e och bönder. iVlot slutet, efter Turkestans besättande, gick 

interventionisternas fräckhet så långt, att de i Kaspiska havsom-

rådet bortförde 26 ledande bolsjeviker från Baku : kamraterna 

Sjaumjan, Fioletov, Dsjaparidse, Nlalygin, Asisbekov, Korganov 

och andra samt med socialistrevolutionärernas hjälp bestialiskt 

arkebuserade ciem. 

Efter någon tid förklarade interventionsmakterna Ryssland i 

blockad. Alla sjövägar och övriga kommunikationer med ytter-

världen avskars. 

Så blev Sovjetlandet omringat på nästan alla sidor. 

Den största förhoppningen fäste ententen nu vid amiral Koltjak, 

ententens hejduk i Sibirien, i Omsk. Han utropades till "Ryss-
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lands högsta regent". Hela kontrarevolutionen iRyssland under-

ordnades honom. 

Sålunda blev östfronten den viktigaste fronten. 

Våren 1919 trängde Koltjak, som samlat en väldig arme, nästan 

ända fram till Volga. Mot Koltjak sändes bolsjevikernas bästa 

krafter, mobiliserades ungkommunister och arbetare. I april 1919 

tillfogade Röda armen Koltjak ett svårt nederlag. 

Inom kort började Koltjakarmen retirera längs hela fronten. 

I det ögonblick, då Röda armens offensivaktioner befann sig i 

full gång på östfronten, kom Trotskij med förslag till en miss-

tänkt plan: att stanna framför Ural, inställa förföljandet av 

Koltjaktrupperna och överföra trupperna från östfronten till syd-

fronten. Partiets CK, som väl insåg, att man ej fick lämna Ural 

och Sibirien i Koltjaks händer, där han med japanernas och 

engelsmännens hjälp skulle kunna hämta sig och ånyo komma på 

fötterna, avvisade denna plan och gav direktiv om att fortsätta 

offensiven. Då Trotskij ogillade detta direktiv, anhöll han om av-

sked. CK avböjde Trotskijs avskedsanhållan, men ålade honom 

samtidigt att omedelbart taga sin hand från ledningen av opera-

tionerna på östfronten. Röda armens offensiv mot Koltjak igång-

sattes med ny kraft. Röda armen tillfogade Koltjak en rad nya 

nederlag och befriade Ural och Sibirien från vita, varvid Röda 

armen understöddes av en mäktig partisanrörelse, som uppstått 

'bakom de vitas front. 

Sommaren 1919 gav imperialisterna general Judenitj, som stod 

i spetsen för kontrarevolutionen inordväst (i Baltikum, invid 

Petrograd), i uppdrag att avleda Röda armens uppmärksamhet 

från östfronten genom ett anfall på Petrograd. Garnisonen på två 

fort utanför Petrograd gav efter för den kontrarevolutionära agi-

tationen av f. d. officerare och gjorde myteri mot sovjetmakten, 

och i frontstaben avslöjades en kontrarevolutionär sammansvärj-

ning. Fienden hotade Petrograd. Men tack vare de åtgärder sov-

jetmakten vidtog med arbetarnas och matrosernas understöd ren-

sades de revolterande forten från vita. Judenitjs trupper led neder-

lag och Judenitj drevs tillbaka till Estland. 
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Judenitjs nederlag utanför Petrograd underlättade kampen mot 

Koltjak. I slutet av 1919 blev Koltjaks arme slutgiltigt slagen. 

Koltjak själv häktades och blev skjuten i Irkutsk efter revolu-

tionskommittens dom. 

Sålunda var man färdig med Koltjak. 

Oin Koltjak sjöng folket i Sibirien en visa 

"Munderingen engelsk, 

epäletten fransk, 

tobaken japansk, 

regenten från Omsk. 

Munderingen slets ut 

epäletten föll av 

tobaken fördunsta' 

regenten försvann." 

Då interventionisterna säg, att Koltjak ej rättfärdigade de för-

hoppningar man fäst vid honom, ändrade de sin plan för angrep-

pet mot Sovjetrepubliken. De trupper, som landsatts i Odessa mås-

te diagas tillbaka, emedan interventionstrupperna vid beröringen 

med Sovjetrepublikens trupper smittades av den revolutionära 

:~.ndan och började revoltera mot sina imperialistiska herrar. Sä 

gjorde de franska matroserna i Odessa myteri under Andre Mar-

t:ys ledning. Till följd härav var ententens uppmärksamhet nu, ef-

ter Koltjaks nederlag, framför allt riktad på general Denikin, 

Kornilovs stallbroder och organisatören av den "frivilliga armen". 

Denikin härjade vid denna tid mot sovjetmakten isöder, iKuban-

distriktet. Ententen försåg hans arme med stora mängder utrust-

ning och ammunition samt satte den i rörelse norrut mot sovjet-

makten. 

Således blev sydfronten denna gäng huvudfront. 

Denikin började sitt egentliga fälttåg mot sovjetmakten som-

rriaren 1919. Trotskij omintetgjorde arbetet på sydfronten och 

våra trupper led det ena nederlaget efter det andra. I mitten av 

oktober hade de vita bemäktigat sig hela Ukraina, tagit Orel och 

närmade sig Tula, som försåg vår arme med gevärsammunition, 

gevär och kulsprutor. De vita kom allt närmare Moskva. Sovjet-
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republikens läge blev mer än allvarligt. Partiet slog alarm och 

kallade folket till motvärn. Lenin gav parollen : "Alla till kamp 

mot Denikin". Entusiasmerade av bolsjevikerna spände arbetarna 

och bönderna alla krafter för att slå ned fienden. 

För att organisera Denikins krossande sände CK kamraterna 

Stalin, Vorosjilov, Ordsjonikidse och Budjonny till sydfronten. 

Trotskij avlägsnades från ledningen av Röda armens operationer i 

söder. Före kamrat Stalins ankomst hade överbefälet för sydfron-

ten tillsammans med Trotskij utarbetat en plan, enligt vilken hu-

vudstöten mot Denikin skulle riktas från Tsaritsyn mot Novoros-

sisk, genom Donstepperna, där Röda armen skulle ha varit tvun-

gen att dra fram genom ett land utan vägar och genom områden 

med kosackbefolkning, av vilken en betydande del då befann sig 

under vitgardisternas inflytande. Kamrat Stalin underkastade den-

na plan en skarp kritik och förelade CK sin egen plan för Denikins 

krossande : att rikta huvudstöten över Charkov—Donbass—Ros-

tov. Denna plan tryggade våra trupper en snabb frammarsch mot 

Denikin, tack vare den uppenbara sympati från befolkningen som 

vår arme skulle möta på sin väg genom arbetar- och bondeomrä-

den. Dessutom gav det täta järnvägsnätet i detta område möjlig-

het att säkra våra trupper en regelbunden försörjning med allt 

nödvändigt. Slutligen gav denna plan möjlighet att befria Donbass 

och tillförsäkra vårt land bränsle. 

Partiets Centralkommitte godkände kamrat Stalins plan. Under 

andra hälften av oktober 1919 blev Denikin efter förbittrat mot-

stånd slagen av Röda armen i avgörande drabbningar utanför 

Orel och vid Voronesj. Denikin började skyndsamt retirera och 

flydde redan mot söder, förföljd av våra trupper. I början av 1920 

var hela Ukraina och Nordkaukasien befriade från vita. 

Under de avgörande striderna på sydfronten drev imperialister-

na ånyo Judenitjs kår mot Petrograd för att avleda våra krafter 

från södern och underlätta ställningen för Denikins trupper. De 

vita trängde ända fram till Petrograds stadsportar. Petrograds 

hjältemodiga proletariat försvarade med liv och blod revolutionens 

första stad. Kommunisterna gick som alltid i främsta leden. Efter 
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förbittrade strider blev de vita slagna och ånyo vräkta tillbaka 

över vårt lands gränser —till Estland. 

Sålunda var man färdig också med Denikin. 

Efter Koltjaks och Denikins krossande inträdde en kortvarig 

andhämtningspaus. 

Då, imperialisterna såg, att de vitgardistiska trupperna var 

slagna, att interventionen ej lyckades och att sovjetmakten befäs-

tes över• hela landet, medan i Västeuropa arbetarnas förbittring 

över interventionisternas krig mot Sovjetrepubliken tilltog, be-

gynte de ändra sitt förhållande till Sovjetstaten. I januari 1920 

fal;tade I~ngland, Frankrike och Italien beslut om att upphäva 

blc►ckaden mot Sovjetryssland. 

Därmed hade en betydelsefull bräsch slagits i interventionens 

mur. 

l~et betydde naturligtvis inte, att Sovjetstaten redan gjort slut 

på interventionen och inbördeskriget. Ännu återstod faran för 

an€;rapp från det imperialistiska Polens sida. Ännu var inte inter-

ventionstrupperna slutgiltigt utdrivna från Fjärran Östern, Trans-

katikasien och Krim. Men Sovjetlandet erhöll en tids andrum och 

kunde lägga ned mera kraft på det ekonomiska uppbygget. Partiet 

fick möjlighet att sysselsätta sig med de ekonomiska frågorna. 

Under inbördeskrigets tid hade många kvalificerade arbetare 

lämnat produktionen till följd av att fabrikerna och verkstäderna 

stängts. \Tu sände partiet de kvalificerade arbetarna tillbaka till 

produktionen för att arbeta inom sina fack. Några tusen kommu-

nister beordrades till arbete på att återupprätta trafikväsendet, 

som befann sig i ett svårt läge. Utan att återupprätta trafiken 

var det omöjligt att på allvar gripa sig an med återupprättandet 

av industrins huvudgrenar. Arbetet med livsmedelsförsörjningen 

forcerades och förbättrades. Man började utarbeta en plan för 

Rysslands elektrifiering. Under vapen stod nära 5 miljoner röd-

armister, vilka på grund av krigsfaran inte kunde demobiliseras. 

Därför överfördes några av Röda armens delar till arbetsarmeer 

för att användas på det ekonomiska uppbyggets område. Arbetar-

och bondeförsvarsrådet ombildades till Arbets- och försvarsrådet 
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(STO) . Till dess hjälp bildades Statliga plankommissionen 

(Gosplan) . 

I denna situation öppnades partiets nionde kongress i slutet av 

mars 1920. 

I kongressen deltog 554 delegater med beslutande röst, vilka 

representerade 611.978 partimedlemmar. Antalet delegater meci 

rådgivande röst uppgick till 162. 

Kongressen fastställde landets närmaste ekonomiska uppgifter 

på trafikväsendets och industrins område samt påvisade särskilt 

nödvändigheten av att fackföreningarna deltog i det ekonomiska 

uppbygget. 

Särskild uppmärksamhet ägnade kongressen ät frägan om en en-

hetlig hushållningsplan, som i främsta rummet förutsåg höjandet 

av trafikväsendet, bränsleproduktionen och metallurgin. Den 

främsta platsen i denna plan intog frågan om elektrifiering av 

hela folkhushållningen, vilken Lenin uppställde sorn det "stora 

programmet för 10-20 år". På denna grundval utarbetades sedan 

den bekanta GOELRO-planen, som nu redan vida överträffats. 

Kongressen slog tillbaka den "demokratiska centralismens" par-

tifientliga grupp, som uppträdde mot enmansledningen och direk-

törernas personliga ansvarighet inom industrin samt försvarade 

en obegränsad "kollegialitet" och oansvarighet i industrins led-

ning. Huvudrollen i denna partifientliga grupp spelade Sapronov, 

Osinskij och V. Smirnov. De understöddes på kongressen av Rykov 

och Tomskij. 

4. DE POLSKA PANERNAS ANFALL PÅ SOVJET-

LANDET. GENERAL WRANGELS ANFALL. DEN 

POLSKA PLANEN RAMLAR. WRANGELS KROSSAN-

DE. INTERVENTIONENS SLUT. 

Trots att Koltjak och Denikin krossats, trots att Sovjetianciet 

alltmera utvidgade sitt territorium och befriade Norra området, 

Turkestan, Sibirien, Don, Ukraina o. s. v. från vita och interven-
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tionstrupper, trots att ententen varit tvungen att upphäva blocka-

den mot Ryssland, ville ententstaterna fortfarande inte försona 

sig med tanken, att sovjetmakten visade sig vara orubblig, att 

den visade sig vara segrare. Därför beslöt de att göra ännu ett 

interventionsförsök mot Sovjetlandet. Denna gång beslöt inter-

ventionisterna att å ena sidan använda sig av den borgerliga kont-

rarevolutionära nationalisten Pilsudskij, den polska statens fak-

tiska styresman, och å andra sidan general Wrangel, som på 

Krim samlade resterna av Denikins arme och därifrån hotade 

Donbass och Ukraina. 

De sil kallade panei•nas Polen och Wrangel —det var enligt 

Lenins uttryck den internationella imperialismens två händer, 

sorn försökte strypa Sovjetlandet. 

Polackerna hade följande plan: att besätta den på högra sidan 

av Dnjepr befintliga delen av Sovjet-Ukraina och Sovjet-Bjelo-

ryssland, att i dessa områden återställa de polska panernas välde, 

utvidga den polska statens gränser "frän hav till hav", från Dan-

zig till Odessa, samt som ersättning för den hjälp Wrangel skulle 

ge —bistå Wrangel i att slå Röda armen och återupprätta gods-

ägarnas och kapitalisternas makt i Sovjetryssland. 

Denna plan hade godkänts av ententstaterna. 

Sovjetregeringens försök att inleda förhandlingar med Polen 

i syfte att bevara freden och förebygga kriget gav inga som helst 

resultat. Pilsudskij ville inte underhandla om fred. Pilsudskij ville 

krig. Han räknade med att de i striderna mot Koltjak och Denikin 

uttröttade röda trupperna inte skulle hålla stånd mot de polska 

truppernas angrepp. 

Den kortvariga andhämtningspausen tog slut. 

I april 1920 bröt de polska trupperna in över Sovjet-Ukrainas 

gränser och intog Kiev. Samtidigt gick Wrangel till offensiv och 

började hota Donbass. 

Till svar på de polska truppernas angrepp gick de röda trupper-

na till kontraattack längs hela fronten. Sedan sydfrontens röda 

trupper befriat Kiev och drivit ut de polska panerna ur Ukraina 

och Bjeloryssland, trängde de i sin offensiventusiasm ända fram 
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till portarna av Lwow i Galizien, medan västfrontens trupper när-

made sig Warszåwa. Det hela artade sig till fullständigt neder-

lag för de polska panernas trupper. 

Men Trotskijs och hans anhängares misstänkliga verksamhet 

i Röda armens huvudstab omintetgjorde Röda armens framgångar. 

De röda truppernas offensiv på Västfronten i riktning mot Wars-

zawa fördes —och härtill var Trotskij och Tuchatjevskij skyldiga 

— fullständigt oorganiserat: man lät inte trupperna befästa de er-

övrade positionerna, förtrupperna fördes alltför långt framåt, re-

serverna och ammunitionen lämnades alltför långt bakom fronten, 

förtrupperna blev sålunda utan ammunition och reserver, front-

linjen drogs ut i det oändliga och följaktligen underlättades .ett 

genombrott av fronten. Till följd av allt detta blev våra trupper, 

som lämnats utan ammunition, tvungna att retirera, när en mind-

ra grupp polska trupper genombröt vår västfront på en av dess 

punkter. Sydfrontens trupper, vilka stod utanför I.wows portar 

och där ansatte polackerna, förbjöds av den sorgligt beryktade 

ordföranden för Revolutionära krigsrådet, Trotskij, att intaga 

Lwow, varjämte han gav order att ryttararmen, d. v. s. sydfron-

tens huvudstyrka, skulle förflyttas långt åt nordost för att, som 

det föregavs, komma västfronten till hjälp, ehuru det ej var svårt 

att förstå att Lwows intagande skulle varit den enda möjliga och 

bästa hjälpen åt västfronten. Men ryttararmens bortkommende-

rande från sydfronten och dess avmarsch från Lwow innebar i 

verkligheten ett återtåg av våra trupper också på sydfronten. Så-

lunda tvingades trupperna vid vår sydfront genom Trotskijs iska-

degörarsyfte givna order att till de polska panernas glädje företa 

en obegriplig och på intet sätt motiverad reträtt. 

Detta var direkt hjälp, men inte åt vår västfront, utan åt de 

polska panerna och ententen. 

Om några dagar stoppades de polska truppernas frammarsch 

och våra trupper beredde sig till en ny kontraattack mot polacker-

na. Men då Polen ej hade krafter att fortsätta kriget och med 

största oro motsåg de rödas kontraattack, var det tvunget att av-

stå från sina anspråk på att besätta den på högra stranden av 
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Dnjepr befintliga delen av Ukraina och Bjeloryssland samt före-

drog att sluta fred med Ryssland. Den 20 oktober 1920 avslöts 

i Riga ett fredsfördrag med Polen, enligt vilket Polen fick behålla 

Galizien och en del av Bjeloryssland. 

Sedan Sovjetrepubliken slutit fred med Polen, beslöt den att 

göra upp räkningen med Wrangel. Wrangel hade av engeIsmän-

nen ocli fransmännen erhållit de modernaste vapen, pansarbitar, 

tanks, flygplan och ammunition. Han hade vitgardistiska storm-

trupper, huvudsakligen bestående av officerare. Men Wrangel 

hade ej 1~-ckats samla några betydande styrkor av bender och ko-

sacker omkring de trupper -han landsatt pä Kuban och vid Don. 

Wi•angel trängde likväl ända fram till Donbass och hotade vårt 

stenkolsområde. Sovjetmaktens ställning komplicerades ytterli-

gare av att Röda armen vid denna tid var synnerligen uttröttad. 

Rödarmisterna måste rycka fram under oerhört svåra förhållan-

den, då cle företog offensiven mot Wrangels trupper och samtidigt 

slog ned de anarkistiska ]Vlachnoband, som hjälpte Wrangel. Men 

trots att Wrangel var överlägsen i tekniskt avseende, trots att 

Röda armen ej hade några tanks, drev Röda armen Wrangel ut 

på Krimhalvön. I november 1920 intog de röda trupperna den av 

befästningar omgivna Perekop, ryckte in på Krim, slog ned Wran-

gels trupper och rensade Krim från vitgardister och interventions-

trupper. Krim blev sovjetområde. 

1VIed korsandet av de polska stormaktsplanerna och Wrangels 

tillintetgörande slutade interventionsperioden. 

I slutet av 1920 inleddes Transkaukasiens befriande frän för-

trycket av de borgerliga nationalist-mussavatisterna i Aserbajd-

sjan, nationalmensjevikerna iGrusien och dasjnakerna i Armeni-

en. Sovjetmakten segrade i Aserbajdsjan, Armenien och Grusien. 

Men detta innebar ännu inte ett fullständigt slut på interven-

tionen. Den japanska interventionen i Fjärran Östern varade ända 

till 1922. Dessutom gjordes nya försök att organisera interven-

tion (ataman Semjonov och baron Ungern i öster, vitfinska inter-

ventionen iKarelen 1921). Men Sovjetlandets viktigaste fiender, 

interventionens huvudkrafter hade krossats mot slutet av 1920. 
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De utländska interventionisternas och de ryska vigardisternas 

krig mot Sovjeterna hade slutat med seger för Sovjeterna. 

Sovjetrepubliken hade hävdat sin statliga oavhängighet, sin fria 

tillvaro. 

Detta var slutet på den utländska militärinterventionen och in-

bördeskriget. 

Detta var en historisk seger för sovjetmakten. 

5. HUR OCH VARFÖR BESEGRADE SOVJETLANDET 

DEN ENGELSK-FRANSK-JAPANSK-POLSKA INTER-

VENTIONENS OCH DEN BORGERLIGA, GODS~iGAR-

OCH VITGARDISTISKA KONTRAREVOLUTIONENS 

FÖRENADE KRAFTER I RYSSLAND ? 

Om man betraktar den stora europeiska och amerikanska pres-

sen under interventionstiden, kan man utan svårighet fastställa, 

att ingen enda bemärkt författare, vare sig militär eller civil, in-

gen enda kännare av militära frågor trodde på seger för sovjet-

makten. Tvärtom, alla bemärkta författare, kännare av militär-

frågor, revolutionshistoriker från alla länder och folk, så kallade 

vetenskapsmän —alla ropade de med en röst att sovjetmaktens 

dagar var räknade, att sovjetmaktens nederlag var oundvikligt. 

I sin övertygelse om interventionens seger gick de ut ifrån, att 

Sovjetlandet ännu ej hade en konsoliderad Röd arme, att denna 

måste skapas så att säga på stående fot, medan interventionis-

terna och vitgardisterna hade en mer eller mindre färdig arme. 

De utgick vidare ifrån, att Röda armen ej hade erfarna mili-

tärkadrer, enär majoriteten av dessa kadrer gått över till kontra-

revolutionen, medan interventionisterna och vitgardisterna ägde 

sådana kadrer. 

De utgick vidare ifrån, att Röda armen led brist på vapen och 

ammunition, att det som fanns var av dålig kvalitet till följd av 

den ryska krigsindustrins efterblivenhet och att Ryssland inte 

kunde erhålla krigsmaterial från andra länder, då det till följd av 
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blockaden var instängt från alla håll, medan interventionsmakter-

nas och vitgardisternas arme rikligt försågs och skulle komma 

att förses med förstklassiga vapen, ammunition och mundering. 

De utgick slutligen ifrån, att interventionisternas och vitgar-

disternas arme vid denna tid besatt Rysslands rikaste livsmedels-

områden, medan Röda armen var berövad sådana områden och 

led brist på proviant. 

Och clet var verkligen så, att alla dessa defekter och brister fak-

tiskt tiar förhanden i Röda armens truppdelar. 

I detta avseende —men endast i detta avseende —hade herrar 

interventionister fullständigt rätt. 

Hur skall det emellertid då förklaras, att Röda armen, som led 

av så allvarliga brister, besegrade interventionisternas och vitgar-

disternas arme, vilken var fri från dessa brister ? 

1. Röda armen segrade, emedan sovjetmakten, för vars skull 

Röda armen kämpade, följde en riktig politik, som stod i över-

ensstämmelse med folkets intressen, emedan folket uppfattade och 

förstod denna politik som riktig, som sin egen politik samt un-

derstödde den till det sista. 

Bolsjevikerna visste, att en arme, som kämpar för en oriktig 

politik, vilken ej har folkets understöd, inte kan segra. Just en 

sådan arme var interventionisternas och vitgardisternas arme. In-

terventionisternas och vitgardisternas arme hade allt : gamla er-

farna officerare, förstklassig utrustning, ammunition, mundering 

och proviant. Det fattades endast ett: understöd och sympati från 

Rysslands folk, ty Rysslands folk ville och kunde ej understödja 

interventionisternas och de vitgardistiska "regenternas" folkfient-

liga politik. Och interventionisternas och vitgardisternas arme led 

nederlag. 

2. Röda armen segrade, emedan den till det sista var trogen 

ocli hängiven sitt folk, varför folket också älskade och under-

stödde den som en arme av sitt eget kött och blod. Röda armen är 

ett barn av folket, och om den är trogen sitt folk som en trofast 

son sin moder, kommer den att äga folkets understöd, den måste 

segra. Men en arme, som går emot sitt folk, måste lida nederlag. 
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3. Röda armen segrade, emedan sovjetmakten lyckades resa 

hela etappområdet, hela landet till tjänst för frontens intressen. 

En arme, som ej har ett starkt stöd bakom sig, vilket på allt sätt 

understödjer fronten, är dömd till nederlag. Bolsjevikerna visste 

detta och just därför förvandlade de landet till ett krigsläger, som 

försåg fronten med vapen, ammunition, mundering, proviant och 

förstärkningar. 

4. Röda armen segrade, emedan: a) rödarmisterna förstod kri-

gets mål och uppgifter och insåg deras riktighet; b) insikten om 

det riktiga i krigets mål och uppgifter stärkte hos dem disciplin-

andan och kampdugligheten; c) rödarmistmassorna presterade 

till följd därav i kampen mot fienderna mycket ofta exempellös 

självuppoffring och en massheroism utan motstycke. 

5. Röda armen segrade, emedan den ledande kärnan av Röda 

armen både vid fronten och bakom fronten utgjordes av bolsjevi-

kernas parti, enhetligt genom sin sammansvetsning och disciplin, 

starkt genom sin revolutionära anda och beredvillighet att påtaga 

sig vilka offer som helst för den gemensamma sakens framgång, 

oöverträffat i sin förmåga att organisera miljonmassorna och le-

da dem rätt i en komplicerad situation. 

"Endast tack vare att partiet stod på vakt —sade Lenin --

att partiet var strängt disciplinerat, emedan partiets auktoritet 

förenade alla förvaltningsorgan och institutioner, emedan tio-

tals, hundratals, tusentals och slutligen miljoner som en man 

följde den paroll som CK gav, och endast därför att oerhörda 

offer bragtes —endast därför kunde det under som skedde äga 

rum. Endast därför var vi i stånd att segra, trots det tvåfaldiga, 

trefaldiga och fyrfaldiga fälttåget av ententens imperialister och 
r 

hela världens imperialister." (Leni~a, Saml. verk, b. XXV, s. 96.) 

6. Röda armen segrade, emedan : a) den förmådde att i sina 

led smida sådana militära ledare av en ny typ som Frunse, Voro-

sjilov, Budjonny och andra; b) i dess led kämpade sådana äkta 

folkhjältar som Kotovskij, Tjapajev, Laso, Sjtjors, Parchomenko 

och mänga andra; c) Röda armens politiska upplysning omhänder-
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hades av sådana ledarkrafter som Lenin, Stalin, Molotov, Kalinin, 

Sverdlov, Kaganovitj, Ordsjonikidse, Kirov, Kujbysjev, Mikojan, 

Sjdanov, Andrejev, Petrovskij, Jaroslavskij, Jesjov, Dsersjinskij, 

Sjtjacienko, Mechlis, Chrusjtjov, Sjvernik, Sjkirjatov och andra; 

d) Röda armen i sina led hade sådana framstående organisatörer 

och agitatorer som krigskommissarierna, vilka med sitt arbete 

sammansvetsade rödarmisternas led, ingöt hos dem discipli-

nens och tapperhetens anda, energiskt, snabbt och skoningslöst 

förebyggde enskilda befälspersoners förrädiska handlingar och 

tvärtom dristigt och bestämt stödde sådana befälhavares —både 

partirrtedlemmars och partilösas —auktoritet och ära, som bevi-

sat sin hängivenhet för sovjetmakten och var i stånd att med fast-

het handha ledningen av Röda armens avdelningar. 

''IJtan krigskommissarien skulle vi ej ha någon Röd arme" 

— sade Lenin. 

7. Röda armen segrade, emedan bakom de vitgardistiska ar-

meernas front, bakom Koltjaks, Denikins, Krasnovs och Wrangels 

front bedrevs illegalt arbete av utomordentliga bolsjeviker, både 

partimedlemmar och partilösa, vilka reste arbetarna och bönder-

na till uppror mot interventionisterna och vitgardisterna, undermi-

nerade etappområdet för sovjetmaktens fiender och därigenom 

underlättade Röda armens frammarsch. Det är allom bekant, att 

partisanerna i Ukraina, Sibirien, Fjärran Östern, Ural, Bjeloryss-

land och Volgaområdet, som undergrävde etappområdet för vitgar-

disterna och interventionstrupperna, gjorde Röda armen en ovär-

derlig tjänst. 

8. Röda armen segrade, emedan Sovjetlandet inte stod ensamt 

i sin kamp mot den vitgardistiska kontrarevolutionen och den ut-

ländska interventionen, emedan sovjetmaktens kamp och dess 

framgångar framkallade sympati och hjälp av proletärerna i hela 

världen. På samma gång som imperialisterna bemödade sig att 

kväva Sovjetrepubliken med intervention och blockad, stod arbe-

tarna idessa imperialistiska länder på Sovjeternas sids, och hjälpte 

dem. Deras kamp mot kapitalisterna i de mot Sovjetrepubliken 

fientliga länderna bidrog till att imperialisterna blev tvungna att 
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avstå från interventionen. Arbetarna i England, Frankrike och 

andra i interventionen deltagande länder organiserade strejker, 

vägrade att lasta krigsmaterial till hjälp åt interventionstrupper-

na och de vitgardistiska generalerna, bildade "aktionskommitteer" 

under parollen : "Bort med händerna från Ryssland !". 

"Så snart den internationella bourgeoisin lyfter sin hand mot 

oss —sade Lenin — gripes denna av dess egna arbetare." 

(Lenin, Saml. verk, b. XXV, s. 405.) 

KORT SAMMANFATTNING 

Slagna av Oktoberrevolutionen ingår godsägarna och kapitalis-

terna tillsammans med de vitgardistiska generalerna på bekost-

nad av sitt fosterlands intressen avtal med regeringarna ientent-

1ånderna om ett gemensamt militärangrepp mot Sovjetlandet och 

om sovjetmaktens störtande. På denna grundval organiseras en-

tentens militära intervention och vitgardistiska resningar i Ryss-

lands gränsområden, med påföljd att Ryssland avskäres från livs-

medels- och råämnesområdena. 

Tysklands militära nederlag och likviderandet av kriget mellan 

de två imperialistiska koalitionerna i Europa leder till ententens 

stärkande, till stärkande av interventionen, skapar nya svårig-

heter för Sovjetlandet. 

Revolutionen i Tyskland och den revolutionära rörelsen, som 

börjat i Europas länder, skapar däremot en för sovjetmakten 

gynnsam internationell situation och Sovjetlandets ställning för-

bättras. 

Bolsjevikpartiet reser arbetarna och bönderna till ett f oster-

lundskt krig mot de utländska inkräktarna och bourgeoisins och 

godsägarnas vitgardistiska. koppel. Sovjetrepubliken och dess 

Röda arme slår ned den ena efter den andra av ententens hejdu-

kar : Koltjak, Judenitj, Denikin, Krasnov, Wrangel, vräker ut yt-
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terligare en ententagent — Pilsudskij — ur Ukraina och Bjelo-

ryssland och slår sålunda tillbaka den utländska militära inter-

ventionen, driver ut dess trupper över Sovjetlandets gränser. 

Således slutar det internationella kapitalets första militäran-

grepp mot socialismens land med ett fullständigt sammanbrott. 

Socialistrevolutionärernas, mensjevikernas, anarkisternas och 

nationalisternas partier, som blivit slagna av, revolutionen, stöd- 

jer under interventionsperioden de vitgardistiska generalerna och 

inteiventionisterna, anstiftar kontrarevolutionära sammansvärj-

ningar mot Sovjetrepubliken, organiserar terror mot sovjetledare. 

Dessa partier, som före Oktoberrevolutionen haft ett visst infly-

tande inom arbetarklassen, avslöjar sig under inbördeskriget full-

ständigt ifolkmassornas ögon som kontrarevolutionära partier. 

Inbördeskrigets och interventionens period var en period av 

politisk undergång för dessa partier och slutgiltig triumf för det 

kommunistiska partiet i Sovjetlandet. 
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NIONDE KAPITLET 

Bolsjevikpartiet unde~~ övergångsperioden 

till fredligt arbete för folkhushållningens 

återuppbyggande. 

(1921-1925) 

1. SOVJETLANDET EFTER INTERVENTIONEl\TS OCH 

INBtSRDESKRIGET5 LIKVIDERANDE. ÅTERUPPBYGG-

NADSPERIODENS SVåRIGHETER. 

Sedan Sovjetlandet gjort slut på kriget, började det gå över 

på det fredliga ekonomiska uppbyggandets spår. De sår, som 

kriget vållat, måste läkas. Det var nödvändigt att återupprätta 

den ödelagda folkhushållningen, att bringa industrin, trafikväsen-

det och jordbruket i ordning. 

Men övergången till fredligt uppbygge måste ske i en utom-

ordentligt svår situation. Segern i inbördeskriget hade ej varit 

lättvunnen. Landet hade ruinerats genom det fyraåriga imperia-

listiska kriget och det treåriga kriget mot interventionerna. 

Jordbrukets totalproduktion uppgick 1920 till endast omkring 

hälften av förkrigsproduktionen. Men förkrigsnivån —det var 

ju den utfattiga tsarryska landsbygdens nivå. Till på köpet drab-

bades många guvernement 1920 av missväxt. Bondehushållningen 

befann sig i en svår belägenhet. 

Ännu sämre var läget i industrin, som befann sig i ett tillstånd 

av förfall. Storindustrins produktion var 1920 nästan sj2c gängor 

mindre än före kriget. De flesta fabriker och verkstäder stod 

stilla, malmgruvorna och kolschakten var ödelagda och vatten-
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fyllda. I särskilt svår belägenhet befann sig metallurgin. Tack-

järnstillverkningen utgjorde för hela 1921 endast 116.300 ton, det 

vill säga omkring 3 % av tackjärnsproduktionen före kriget. Det 

var knappt med bränslet. Trafikväsendet var ödelagt. De me-

tall- och textilvaruförråd, som funnits i landet, var nästan ut-

tömda. I landet rådde svår brist på det allra nödvändigaste 

spannmål, fettämnen, kött, skor, kläder, tändstickor, salt, fotogen, 

tvål. 

Så länge kriget pågick, hade folk funnit sig i alla dessa brister 

och ibland inte ens lagt märke till dem. Men nu, då kriget upp-

hört, blev plötsligt bristen och avsaknaden på allt detta olidlig 

för människorna och man började kräva att den omedelbart skulle 

avhjälpas. 

Bland bönderna yppade sig missnöje. Under inbördeskrigets 

brand hade det militärpolitiska förbundet mellan arbetarklassen 

och bönderna skapats och befästs. Detta förbund vilade på en 

bestämd grundval: bönderna erhöll av sovjetmakten jord och 

skydd mot godsägaren och kulaken, arbetarna erhöll av bönderna 

livsmedel genom förskottsinfordran av livsmedelsöverskotten. 

Nu visade det sig att denna grundval inte längre var tillräcklig. 

Sovjetstaten hade varit tvungen att av bönderna förskottsin-

fordra alla livsmedelsöverskott för landsförsvarets behov. Utan 

förskottsinfordran, utan krigskommunismens politik skulle det 

varit omöjligt att segra i inbördeskriget. Krigskommunismens 

politik hade framtvingats av kriget, av interventionen. Så länge 

kriget pågick, samtyckte bönderna till förskottsinfordran och lade 

inte märke till varubristen, men då kriget tog slut och faran för 

godsägarnas återvändande var över, började bonden ge uttryck 

åt missnöje med att alla överskott frånkrävdes honom, missnöje 

med förskottsinfordran, och började fordra att man skulle förse 

honom med en tillräcklig mängd varor. 

Hela krigskommunismens system råkade, som Lenin anmärkte, 

i sammanstötning med böndernas intressen. 

Missnöjeselementen berörde också arbetarklassen. Proletaria-
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tet hade burit inbördeskrigets tyngsta bördor, då det hjältemo-

digt och självuppoffrande kämpade mot vitgardist- och interven-

tionshorderna, mot förfallet och hungern. De bästa, mest klass-

medvetna, självuppoffrande och disciplinerade arbetarna flam-

made av den socialistiska entusiasmens eld. Men det ytterligt 

djupgående ekonomiska förfallet utövade inflytande också på ar-

betarklassen. De få fabriker och verkstäder, som fortfarande 

var i gång, drabbades av svåra avbrott i arbetet. Arbetarna var 

tvungna att sysselsätta sig med hantverk, med tillverkning av 

cigarettändare, de tog säcken på ryggen och gav sig ut på lands-

bygden för att köpa spannmål. Den proletära diktaturens klass-

bas började försvagas, arbetarklassen skingrades, en del arbetare 

sökte sig ut på landsbygden, upphörde att vara arbetare, deklas-

serades. På grund av hungern och tröttheten yppade sig miss-

nöje hos en del arbetare. 

Inför partiet stod uppgiften att i alla frågor rörande landets 

ekonomiska liv utarbeta ät partiet en ny riktlinje motsvarande 

den nya situationen. 

Och partiet grep sig an med utarbetandet av en ny riktlinje i 

det ekonomiska uppbyggets frågor. 

Men klassfienden lade inte armarna i kors. Han försökte ut-

nyttja det svåra ekonomiska läget, försökte utnyttja böndernas 

missnöje. Kulakresningar, organiserade av vitgardister och so-

cialistrevolutionärer, flammade upp i Sibirien, Ukraina, iTam-

bovska guvernementet (antonoviaden1) . Alla slags kontrarevolu-

tionära element — mensjeviker, socialistrevolutionärer, anarkis-

ter, vitgardister, borgerliga nationalister —stack upp huvudet. 

Fienden tillgrep nya taktiska kampmetoder mot sovjetmakten. 

Den började ta på sig sovjetmask och i stället för den gamla 

bankrutta parollen : "Ned med Sovjeterna", lanserade den en ny 

"För sovjeter, men utan kommunister". 

En frappant yttring av klassfiendens nya taktik var den kontra-

i Efter Antonov —resningens ledare. —Övers. 
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revolutionära resningen i Kronstadt. Den utbröt en vecka före 

tionde partikongressen, i mars 1921. I spetsen för resningen 

ställde sig vitgardister, som hade förbindelser med socialistrevo-

lutiociärerna, mensjevikerna och representanter för utländska sta-

ter. Sina strävanden att återställa kapitalisternas och godsägar-

nas makt och egendom försökte upprorsmännen under första ti-

den att maskera med en "sovjet"-skylt. De uppställde parollen 

"Sovjeter utan kommunister". Kontrarevolutionen försökte ut-

nyttj~~ de småborgerliga massornas missnöje för att under före-

givet sovjetvänliga paroller störta Sovjetmakten. 

Det var två omständigheter, som underlättade Kronstadtres-

ningens utbrott : försämringen av matrosstammens sammansätt-

ning 1>å krigsskeppen och den bolsjevikiska organisationens svag-

het iKronstadt. De gamla matroserna, som deltagit i Oktober-

revolutionen, hade nästan mangrant gått ut till fronten och stred 

hjältemodigt i Röda armens led. Flottan rekryterades med nytt 

i'olk, som ej härdats i revolutionen. Dessa rekryter utgjorde en 

pinnu fullständigt okultiverad bondemassa, som återspeglade bön-

dernas missnöje med förskottsinfordran av livsmedel. Bolsjevikor-

ganisationen iKronstadt var vid den tiden mycket försvagad ge-

nom en rad mobiliseringar till fronten. Dessa omständigheter gav 

socialistrevolutionärerna och mensjevikerna samt vitgardisterna 

möjlighet att smyga sig in och bemäktiga sig Kronstadt. 

Rebellerna bemäktigade sig den förstklassiga fästningen, flot-

tan, en kolossal mängd utrustning och ammunition. Den inter-

nationella kontrarevolutionen firade segern. IVIen fienderna jub-

lade för tidigt. M3lteriet undertrycktes snabbt av sovjettrupperna. 

IVIot rebellerna i Kronstadt sände partiet sina bästa söner : tionde 

kongressens delegater med kamrat Vorosjilov i spetsen. Rödar-

misterns, tågade mot Kronstadt på den tunna isen. Isen brast 

och många drunknade. Man måste gå till storms mot Kronstadts 

nästan otillgängliga fort. Hängivenheten för revolutionen, tap-

perheten, beredvilligheten att offra livet för sovjetmakten vann 

övertaget. Kronstadts fästning togs med storm av de röda trup-

perna. Kronstadtresningen var likviderad. 
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2. DISKUSSIONEN I PARTIET OM FACKFÖRENINGAR-

NA. PARTIETS TIONDE KOti'GRESS. OPPOSITIONENS 

NEDERLAG. ÖVERGÅNGEN TILL NYA EKONOMISKA 

POLITIKEN (NEP) . 

Partiets Centralkommitte, dess leninska majoritet hade klart 

för sig, att det efter krigets likviderande och övergången till fred-

ligt ekonomiskt uppb3~gge ej längre fanns grund för att upprätt-

hålla krigskommunismens hårda regim, som framkallats av krigs-

och blockadsituationen. 

CK insåg, att nödvändigheten av förskottsinfordran av livsme-

del bortfallit, att denna måste ersättas med livsmedelsskatt in 

natura, för att bönderna skulle få möjlighet att använda en stor del 

av sina produktionsöverskott efter eget gottfinnande. CK insåg, att 

en sådan åtgärd skulle ge möjlighet att sätta nytt liv i jordbru-

ket, utvidga produktionen av säd och tekniska kulturer, vilka 

var nödvändiga för industrins utveckling, stimulera varuutbytet 

i landet, förbättra försörjningen av städerna och skapa en ny 

ekonomisk bas för förbundet mellan arbetarna och bönderna. 

CK gjorde också klart för sig, att en industriell uppryckning 

var den främsta uppgiften, men den ansåg att man ej kunde sätta 

liv i industrin utan att aktivisera arbetarklassen och dess fack-

föreningar för denna uppgift, att man kunde aktivisera arbetarna 

för denna uppgift ifall man övertygade dem om, att det ekono-

miska förfallet var en lika farlig folkfiende som interventionen 

och blockaden, att partiet och fackföreningarna ovillkorligen skulle 

kunna genomföra denna uppgift, om de ej uppträdde med mili-

tära order gentemot arbetarklassen, som fallet var vid fronten, 

där order verkligen var nödvändiga, utan påverkade den genom 

övertygelse, genom metoden att övertyga. 

Men ej alla partimedlemmar tänkte på samma sätt som CK. De 

oppositionella smågrupperna — trotskisterna, "arbetaroppositio-

nen", "vänsterkommunisterna", de "demokratiska centralisterna" 

o. s. v. —befann sig i ett tillstånd av förvirring och greps av 

vacklan inför svårigheterna vid övergången till det fredliga eko-
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nomiska uppbyggets väg. I partiet fanns inte så få f. d. mensje-

viker, f. d. socialistrevolutionärer, f. d. bundister, f. d. borotbister,' 

och alla slags halvnationalister frän Rysslands gränsområden. Till 

största delen anslöt de sig till den ena eller andra oppositionella 

smågruppen. Då de inte var verkliga marxister, inte kände lagar-

na för den ekonomiska utvecklingen, inte ägde den leninska par-

tihärdningen, kunde dessa personer endast öka de oppositionella 

smågruppernas förvirring och vacklan. Några av dem menade, att 

man inte borde mildra krigskommunismens hårda regim, utan 

tvärtom ytterligare "dra åt tumskruvarna". Andra menade att par-

tiet och staten måste träda åt sidan från arbetet på folkhus-

hållningens återuppbyggande, att denna sak helt måste överläm-

n~ts i fackföreningarnas händer. 

Vid en sådan söndring var det klart, att i den del skikt inom 

partiet skulle finnas personer, diskussionsälskare, olika opposi-

tionella "ledare", vilka skulle försöka påtvinga partiet en dis-

kttssion. 

Så skedde också. 

Diskussionen började med frågan om fackföreningarnas roll, 

ehuru frågan om fackföreningarna då ej var partipolitikens hu-

vudfråga. 

Initiativtagaren till diskussionen och kampen mot Lenin, mot 

CK:s leninska majoritet, var Trotskij. Isin önskan att skärpa 

läget uppträdde han på ett sammanträde av kommunistiska dele-

gater till fackföreningarnas femte Allryska konferens i början av 

november 1920 med den dubiösa parollen att "dra åt tamskru-

varna" och "ruska upp fackföreningarna". Trotski j lanserade xra-

vet på omedelbart "förstatligande av fackföreningarna". Han var 

emot metoden att övertyga arbetarmassorna. Han var för att 

överföra militärmetoden till fackföreningarna. Tro`;.skij var mot 

demokratins utvecklande i fackföreningarna, mot de fackliga or-

ganens valbarhet. 

i Vänsterflygeln av de ukrainska socialistrevolutionärernas national-
chauvinistiska parti, vilken till 1918 utgav ett eget centt•alorgan 
"Borotba". —övers. 
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I stället för metoden att övertyga, utan vilken arbetarorga-

nisationernas verksamhet är otänkbar, föreslog trotskisterna blotta 

tvångsmetoden, blotta kommandometoden. Där trotskisterna rå-

kade hamna i ledningen för det fackliga arbetet, bragte de med 

sin politik konflikter, splittring och demoralisering ini fackför-

eningarna. Med sin politik satte trotskisterna de partilösa arbe-

tarmassorna iharnesk mot partiet, splittrade arbetarklassen. 

Diskussionen om fackföreningarna hade i själva verket en myc-

ket vidsträcktare betydelse än frågan om själva fackföreningarna. 

Som det senare påvisades i en resolution av RKP(b) :s CK:s ple-

num (17 januari 1925), stod striden i själva verket "om förhål-

landet till bönderna, som revolterade mot krigskommunismen, om 

förhållandet till den partilösa arbetarmassan, överhuvud partiets 

förhållande till massorna under det skede, då inbördeskriget re-

dan höll på att sluta". (SUKP(b) i resolutioner, d. I, s. 651.) 

Efter Trotskij uppträdde också de andra partifientliga grup-

perna: "arbetaroppositionen" (Sjljapnikov, Medvedjev, Kollontay 

och andra), "demokratiska centralisterna" (Sapronov, Drobnis, 

Boguslavskij, Osinskij, V. Smirnov och andra), "vänsterkommu-

nisterna" (Bucharin, Preobrasjenskij). 

"Arbetaroppositionen" uppställde parollen att överlåta förvalt-

ningen av hela folkhushållningen åt en "allrysk producentkon-

gress". Det reducerade partiets roll till noll och ingenting, för-

nekade den proletära diktaturens betydelseidet ekonomiska upp-

bygget. "Arbetaroppositionen" satte fackföreningarna imotsats 

till Sovjetstaten och kommunistiska partiet. Den ansåg inte par-

tiet, utan fackföreningarna vara den högsta formen av arbetar-

klassens organisation. "Arbetaroppositionen" var i själva verket 

en anarkosyndikalistisk partifientlig grupp. 

"Demokratiska centralismens" grupp (decisterna) krävde full 

frihet för fraktioner och grupperingar. Liksom trotskisterna be-

mödade sig decisterna att undergräva partiets ledande roll i Sov-

jeterna och fackföreningarna. Lenin kallade decistfraktionen "de 

högljuddaste av alla skrikhalsarna" och decisternas plattform för 

socialistrevolutionär-mensjevikisk. 
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Trotskij biträddes i sin kamp mot Lenin och partiet av Bu-

charin. Jämte Preobrasjenskij, Serebrjakov och Sokolnikov bil-

dade Bucharin en "buffert"-grupp. Denna grupp försvarade och 

gav betäckning åt de värsta fraktionsmakarna —trotskisterna. 

Lenin betecknade Bucharins uppförande som "höjden av ideolo-

giskt förfall". Inom kort förenade sig bucharinmännen öppet med 

trotskisterna mot Lenin. 

Lenin och leninisterna riktade huvudstöten mot trotskisterna som 

de partifientliga grupperingarnas huvudstyrka. De beslog trotskis-

terna ined att förväxla fackföreningarna med militära organisatio-

ner oc;h visade dem att militärorganisationernas metoder ej får 

överföras till fackföreningarna. Som motvikt mot oppositionsgrup-

pernas plattformer uppställde Lenin och leninisterna sin egen platt-

form. Idenna plattform påvisades, att fackföreningarna är en skola 

för förvaltningen, en skola för hushållningens ledande, en kommu-

nismens skola. Allt sitt arbete måste fackföreningarna bygga på 

metoden att övertyga. Endast på detta villkor kommer fack-

föreningarna att resa alla arbetare till kamp mot det ekonomiska 

förfallet, att förmå dra in dem i det socialistiska uppbygget. 

I kampen mot de oppositionella grupperingarna slöt partiorgani-

s~~tionerna upp kring Lenin. En särskilt spänd karaktär antog kam-

pen iMoskva. Här koncentrerade oppositionen sina huvudkrafter, 

i syfte att erövra organisationen i huvudstaden. Men Moskvas 

bolsjeviker reste ett energiskt motstånd mot fraktionsmakarnas 

intriger. En het kamp utspelades också i de ukrainska partiorga-

nisationerna. Under ledning av kamrat Molotov, som då var 

sekreterare i Ukrainas KP(b) :s CK, slog de ukrainska bolsjevi-

kerna ned trotskisterna och sjljapnikovanhängarna. Ukrainas 

Kommunistiska Parti förblev ett troget fäste för det leninska par-

tiet. I Baku organiserades oppositionens krossande under kam-

rat Ordsjonikidses ledning. I Centralasien ledde kamrat L. Kaga-

novitj kampen mot de partifientliga grupperingarna. 

Alla partiets viktigaste lokalorganisationer anslöt sig till den 

leninska plattformen. 

Den 8 mars 1921 öppnades den tionde partikongressen. I kon-
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gressen deltog 694 delegater med beslutande röst, vilka represen-

terade 732.521 partimedlemmar. Antalet delegater med rådgivande 

röst uppgick till 296. 

Kongressen summerade diskussionen om fackföreningarna och 

godkände med överväldigande röstmajoritet den leninska platt-

formen. 

I sitt öppningstal på kongressen förklarade Lenin att diskus-

sionen var en otillåtlig lyx. Han påvisade att fienderna satte sitt 

hopp till inre kamp och sprängning av det kommunistiska partiet. 

Med hänsyn till den synnerligen stora fara, som förefintlighe-

ten av fraktionsgrupper utgjorde för det bolsjevikaska partiet och 

för proletariatets diktatur, ägnade tionde kongressen speciell upp-

märksamhet ät frågan om partiets enhet. I denna fråga höll Le-

nin referatet. Kongressen utdömde alla oppositionella gruppe-

ringar och påvisade att de "i själva verket hjälper den proletära 

revolutionens klassfiender". 

Kongressen föreskrev att alla fraktionsgrupper omedelbart 

skulle upplösas och uppdrog åt alla organisationer att strängt 

övervaka att inga som helst fraktionella aktioner förekom, var-

jämte underlåtenhet att uppfylla kongressens beslut skulle med-

föra ovillkorligt och omedelbart uteslutande ur partiet. Kongres-

sen befullmäktigade CK att i händelse av disciplinbrott av CK-

medlemmar eller därest fraktionsväsendet skulle återuppstå eller 

tolereras, vidtaga alla åtgärder från partiets sida för att beivra 

detta, till och med medlemmars uteslutning ur Centralkommitten 

och ur partiet. 

Alla dessa beslut infördes i en av Lenin föreslagen och av kon-

gressen antagen speciell resolution "Om partiets enhet". 

I denna resolution riktade kongressen alla partimedlemmars 

uppmärlcsamhet på att enhet och sammansvetsning ipartileden, 

att viljans enhet hos proletariatets avantgarde var särskilt nöd-

vändig iett sår;ant ögonblick, då en rad omständigheter- under 

tionde kongressens period stärkte nacklandet bland landets små-

borgerliga befolkning. 

"Emellertid framträdde ipartiet — påvisades i resolutionen 
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— redan före den allmänna partidiskussionen om fackförenin-

garna vissa tecken till fraktionsväsende, det vill säga upp-

komsten av grupper med särskilda plattformer och med strä-

vazi att i viss mån avskilja sig och skapa sin egen gruppdis-

ciplin. Det är nödvändigt att alla klassmedvetna arbetare klart 

inser det skadliga och otillåtliga i varje slags fraktionsväsen, 

vilket faktiskt oundvikligen leder till försvagande av det eniga 

arbetet och till upprepade forcerade försök av de fiender, som 

hakat sig fast vid det regerande partiet, att fördjupa dess (par-

tiets) sönderdelande och utnyttja detta för kontrarevolutionens 

syften." 

Kozigressen uttalade vidare i denna resolution 

"Hur proletariatets fiender utnyttjar alla slags avvikelser 

frän den strängt principfasta kommunistiska linjen, framträd-

de med största påtaglighet i Kronstadtmyteriets exempel, dä 

dezt borgerliga kontrarevolutionen och vitgardisterna i alla värl-

dezts länder med en gäng gav uttryck ät sin beredvillighet att 

antaga till och med parollerna om sovjetsystemet, bara för att 

störta proletariatets diktatur i Ryssland, då socialistrevolutio-

närerna och den borgerliga kontrarevolutionen överhuvud i 

Kronstadt utnyttjade myteriparollerna som det föregavs i sov-

jetmaktens namn mot sovjetregeringen iRyssland. Sådana 

fakta bevisat• fullständigt att vitgardisterna bemödar sig och 

förstör att färga om sig till kommunister, ja till och med 'radi-

kalare' än de, bara för att försvaga och störta den proletära 

revolutionens bålverk i Ryssland. De metlsjevikiska flygbladen 

i Petrograd omedelbart inför Kronstadtresningen visar likale-

des, hur mensjevikerna utnyttjade meningsskiljaktigheterna 

inom RKP för att faktiskt påskynda och understödja Kron-

stadtrebellerna, socialistrevolutionärerna och vitgardisterna, 

medan de i ord framställde sig som motståndare till myterier 

och som anhängare av sovjetmakten, bara med till synes obe-

tydliga rättelser." 

Resolutionen påvisade att partipropagandan ingående måste 

klargöra fraktionsväsendets skada och fara ur partienhetens syn-
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punkt och med hänsyn till förverkligandet av viljans enhet hos 

proletariatets avantgarde som huvudvillkoret för den proletära 

diktaturens framgång. 

~i andra sidan, hette det i kongressens resolution, måste parti-

propagandan klargöra det egenartade i de nyaste taktiska meto-

derna, som sovjetmaktens fiender tillämpar. 

"Dessa fiender —påvisade resolutionen —som övertygat 

sig om det hopplösa i en kontrarevolution under öppet vitgar-

distisk flagg, sätter nu till alla krafter för att med utnyttjande 

av meningsskiljaktigheterna inom RKP på ett eller annat sätt 

driva kontrarevolutionen framåt genom att överlämna makten 

åt politiska grupperingar, som till det yttre står närmast er-

kännandet av sovjetmakten." (SUKP(b) i resolutioner, d. I, 

s. 373-374. ) 

Resolutionen påvisade vidare, att partipropagandan "också 

måste klargöra erfarenheten från de föregående revolutionerna, 

då kontrarevolutionen understödde de småborgerliga grupperin-

gar, som stod närmast det mest revolutionära partiet, för att 

försätta den revolutionära diktaturen i vacklan och störta den, 

och därmed banade väg för kontrarevolutionens, kapitalisternas 

och godsägarnas fullständiga seger i fortsättningen". 

Till resolutionen "Om partiets enhet" anslöt sig nära en annan 

resolution "Om den syndikalistiska och anarkistiska avvikelsen i 

vårt parti", likaledes föreslagen av Lenin och antagen av kon-

gressen. I denna resolution utdömde tionde kongressen den så 

kallade "arbetaroppositionen". Kongressen betecknade propagan-

dan för den anarkosyndikalistiska avvikelsens ideer som ofören-

lig med medlemsskapet i det kommunistiska partiet och manade 

partiet till beslutsam kamp mot denna avvikelse. 

Den tionde kongressen fattade ett synnerligen viktigt beslut 

om övergång från förskottsinfordran av livsmedelsöverskotten till 

naturaskatt, om övergång till den nya ekonomiska politiken (nep). 

I denna omställning från krigskommunismen till nep framträd-

de den leninska politikens hela klokhet och framsynthet. 

I kongressens beslut talades om förskottsinfordrans ersättande 
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med iiaturaskatt. Livsmedelsskatten in natura var mindre än för-

skottsinfordran. Skattesumman skulle offentliggöras före vår-

sådden. Terminerna för skattens inlevererande fastställdes exakt. 

Allt vad som äterstod utöver skatten stod till bondens fria dis-

position, vilken tillerkändes rätt till fri handel med dessa över-

skott. Handelsfriheten, yttrade Lenin i sitt referat, kommer till 

en början att leda till en viss livaktighet för kapitalismen i lan-

det. Man måste tillåta privathandel och ge privata industriidkare 

tillst<<nd att igångsätta mindre företag. Men man behöver inte 

hysa fruktan för detta. Lenin ansåg, att en viss frihet till varu-

utbyte skulle komma att göra bonden ekonomiskt intresserad, 

höja lians arbetsproduktivitet och leda till ett snabbt uppsving 

av lantbruket, att på denna basis statsindustrin skulle komma 

att återupprättas och privatkapitalet trängas ut, att man, sedan 

inan samlat krafter och medel, skulle kunna skapa en mäktig 

industri —den ekonomiska grundvalen för socialismen —och 

sedan övergå till en avgörande offensiv för att tillintetgöra ka-

pitalismens rester i landet. 

Krigskommunismen var ett försök att med storm, med direkt 

angrepp taga de kapitalistiska elementens fästning i stad och på 

land. I denna offensiv hade partiet ryckt långt framåt och ris-

kerade att avskäras från sin bas. Nu föreslog Lenin att man 

skulle draga sig en smula tillbaka, retirera för en tid för att 

komma närmare sitt etappområde, gå över från stormning till en 

långvarigare belägring av fästningen för att, sedan man samlat 

krafter, ånyo gå till anfall. 

Trotskisterna och andra oppositionsmän ansåg, att nep var 

endast ett återtåg. En sådan tolkning var fördelaktig för dem, 

ty de följde en linje, som gick ut på kapitalismens återupprät-

tande. Detta var en ytterst skadlig antileninsk tolkning av nep. 

I själva verket förklarade Lenin redan ett år efter negs införande, 

på elfte partikongressen, att återtåget slutat och uppställde pa-

rollen : "Förberedelse till angrepp på det privatekonomiska kapi-

talet." (Lenin, Saml. verk, b. XXVII, s. 213.) 

Oppositionsmännen, som var dåliga marxister och totalt okun-
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niga i den bolsjevikiska politikens frågor, begrep varken negs in-

nebörd eller karaktären av det återtåg, soin företogs i början av 

nep. Om innebörden av nep talade vi redan tidigare. Vad åter-

tågets karaktär beträffar, så förekommer det olika slag av åter-

tåg. Det förekommer ögonblick, då ett parti eller en arme måste 

retirera, emedan de lidit nederlag. I sådana fall retirerar armen 

eller partiet för att skydda sig och bevara sina kadrer till nya 

strider. Lenin föreslog alls inte ett sådant återtåg vid neps in-

förande, ty partiet hade varken lidit nederlag eller blivit slaget, 

utan tvärtom själv slagit interventionstrupperna och vitgardis-

terna under inbördeskrigets tid. Men det förekommer också så-

dana ögonblick, då ett segerrikt parti eller en segerrik arme under 

en offensiv rycker alltför långt framåt, utan att trygga sig en 

bas bakom fronten. Detta skapar en allvarlig fara. I sådana fall 

finner ett erfaret parti eller en erfaren arme det vanligen nöd-

vändigt att draga sig något tillbaka, närmare sitt etappområde för 

att ej bli avskuren från sin bas, för att ha en fastare förbin-

delse med sin operationsbas, tillförsäkra sig allt som behövs och 

sedan ånyo gå till angrepp med större tillförsikt, med garanti 

för framgång. Det var just ett sådant temporärt återtåg, som 

Lenin genomförde under nep. I sitt föredrag på Korninterns fjär-

de kongress om orsakerna till neps införande sade Lenin öppet, 

att "vi hade ryckt alltför långt framåt i vår ekonomiska offen-

siv, vi hade ej tryggat oss en tillräcklig bas", och därför var det 

nödvändigt att företaga ett temporärt återtåg till det säkerställda 

etappområdet. 

Det fatala för oppositionen var, att den till följd av sin okun-

nighet inte förstod och ända till slutet av sin tillvaro inte be-

grep denna säregenhet i återtåget under nep. 

Den tionde kongressens beslut om nep tryggade ett fast eko-

nomiskt förbund mellan arbetarklassen och bönderna för socialis-

mens uppbyggande. 

Denna huvuduppgift tjänade också ett annat beslut av kongres-

sen —iden nationella frågan. Kamrat Stalin höll referatet i den 

nationella frågan. Vi har likviderat det nationella förtrycket, sa-
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de kamrat Stalin, men det är inte tillräckligt. Uppgiften består 

i att likvidera det tunga arvet från det förflutna: de tidigare för-

tryckta folkens ekonomiska, politiska och kulturella efterbliven-

het. Man måste hjälpa dem att i detta avseende hinna upp det 

centrala Ryssland. 

Kamrat Stalin påvisade vidare två partifientliga avvikelser i 

den nationella frågan: stormaktschauvinismen (den storryska) 

och den lokala nationalismen. Kongressen utdömde bägge avvi-

kelserna som skadliga och farliga för kommunismen och den pro-

letära internationalismen. Samtidigt riktade kongressen huvud-

stöten mot stormaktsinställningen som den största faran, det vill 

säga mot: resterna och kvarlevorna av ett sådant förhållande till 

nationaliteterna, som de storr3~ska chauvinisterna under tsaris-

mE~n ådagalade gentemot de icke-ryska folken. 

3. DE FÖRSTA RESULTATEN AV NEP. PARTIETS 

ELFTE KONGRESS. SOVJETUNIONENS BILDANDE. LE-

NINS SJUKDONf. LENINS KOOPERATIVA PLA1~T. TOLF-

TE PARTIKONGRESSEN. 

Neps ;enomförande stötte på motstånd från partiets vacklande 

element. Motståndet utgick från två håll. ~ ena sidan uppträdde 

"vinster"-skrikhalsar, politiska missfoster• i stil med Lominadse, 

Sjatskin och andra, vilka "bevisade" att nep innebar ett uppgi-

vande av Oktoberrevolutionens erövringar, återvändande till ka-

pitalismen, sovjetmaktens undergång. Till följd av gin okunnig-

het ipolitiken och sin bristande kännedom om den ekonomiska 

utvecklingens lagar, förstod dessa personer inte partiets politik 

utan råkade i panik och spred pessimistiska stämningar omkring 

sig. A andra sidan uppträdde direkta kapitulationsmakare son_ 

Trotskij, Radek, Sinovjev, Sokolnikov, Kamenjev, Sjljapnikov, 

Bucharin, F~ykov och andra, vilka ej trodde på den socialistiska 

utvecklingens möjlighet i vårt land, knäföll för kapitalismens 

"makt" och i sin strävan att stärka kapitalismens positioner i 

Sovjetlandet krävde stora eftergifter för privatkapitalet såväl 
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inom landet som utom detsamma, krävde att en rad av sovjet-

maktens kommandopositioner i folkhushållningen skulle utläm-

nas ät privatkapitalet enligt principen om koncessioner eller blan-

dade aktiebolag med deltagande av privatkapital. 

Både de förra och de senare var främmande för marxismen, för 

leninismen. 

Partiet avslöjade och isolerade såväl de förra som de senare. 

Partiet slog bestämt tillbaka såväl panikspridarna som kapitu-

lanterna. 

Förefintligheten av ett sådant motstånd mot partiets politik 

påminde än en gång om nödvändigheten av att rensa partiet från 

vacklande element. I samband härmed utförde CK ett omfattan-

de arbete på att stärka partiet, då den 1921 organiserade en par-

tirensning. Rensningen försiggick på offentliga möten med del= 

tagande av partilösa. Lenin gav rådet att grundligt rensa par-

tiet ". . .från äventyrare, från sådana som byråkratiserats, från 

ohederliga, från vacklande kommunister och från mensjeviker, 

som målat om sin 'fasad' men i själ och hjärta förblivit mensje-

viker". (Lenin, Saml. verk. b. XXVII s. 13.) 

Resultatet av rensningen blev att närmare 170.000 personer 

eller omkring 25 % av partiets hela medlemsstock uteslöts ur 

partiet. 

Rensningen stärkte betydligt partiet, förbättrade dess sociala 

sammansättning, ökade massornas tillit till partiet, höjde dess 

auktoritet. Partiets sammanslutning och disciplinering stärktes. 

Redan det första året av den nya ekonomiska politiken visade 

att den var riktig. övergången till nep stärkte betydligt förbun-

det mellan arbetarna och bönderna på den nya grundvalen. Den 

proletära diktaturens makt och styrka ökade. Kulakernas ban-

ditdåd likviderades nästan helt och hållet. Efter inställandet av 

förskottsinfordran på livsmedelsöverskotten bistod medelbönderna 

sovjetmakten i kampen mot kulakbanden. Sovjetmakten behöll 

i sina händer alla kommandopositioner ifolkhushållningen : stor-

industrin, trafikväsendet, bankerna, jorden, inrikeshandeln, ut-

rikeshandeln. Partiet uppnådde ett genombrott på den ekono-
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miska fronten. Lantbruket började snart gå framåt. Industrin 

och trafikväsendet uppnådde sina första framgångar. Ett tills-

vidare ännu mycket långsamt men säkert ekonomiskt uppsving 

inträdde. Arbetarna och bönderna kände och såg, att partiet be-

fann sig på rätt väg. 

I mars 1922 sammanträdde elfte partikongressen. I kongressen 

deltog 522 delegater med beslutande röst, vilka representerade 

532.000 partimedlemmar, det vill säga mindre än på föregående 

kongress. Antalet delegater med rådgivande röst uppgick till 

105. 1tlii~.skningen i antalet medlemmar förklaras av den påbörjade 

rensningen av partileden. 

På kongressen summerade partiet resultaten av den nya eko-

nomiska politikens första år. Dessa resultat tillät Lenin att på 

kongressen förklara: 

"'~'i retirerade under ett år. Nu måste vi i partiets namn 

säga : det är nog ! Det mål, som ätertåget fullföljde, är uppnått. 

Denna period slutar eller har slutat. 1\Tu framträder ett annat 

mål -- en omgruppering av krafterna." (Sammastädes, s. 

238. ) 

Lenin p~Lvisade, att nep betydde en förtvivlad kamp på liv och 

död mellan kapitalismen och socialismen. "Vem slör vem?" —

så stod frågan. För att segra måste man trygga en sammanfog-

ning mellan arbetarklassen och bönderna, mellan den socialistiska 

industrin och bondeekonomin genom att på allt sätt utveckla varu-

utbytet mellan staden och landsbygden. För detta måste man 

lära sig att hushålla, lära sig att driva handel på ett kultiverat 

sätt. 

Handeln var under denna period huvudlänken i den kedja av 

uppgifter, som förelåg partiet. Utan att lösa denna uppgift kunde 

man inte fä fart i varuutbytet mellan stad och land, kunde man 

inte befästa det ekonomiska förbundet mellan arbetarna och bön-

derna, kunde man inte höja lantbruket, föra industrin ut ur för-

fallet. 

På den tiden var sovjethandeln ännu mycket svag. Handelsap-

paraten var synnerligen svag, kommunisterna hade ännu ingen 

327 



vana att driva handel, de hade ännu inte lärt känna fienden —

nepmannenl, ännu inte lärt sig bekämpa honom. Privathandlarna, 

nepmännen, drog nytta av sovjethandelns svaghet och slog under• 

sig handeln med textil- och andra gångbara varor. Frågan om 

den statliga och den kooperativa handelns organiserande erhöll 

en kolossal betydelse. 

Efter elfte kongressen började det ekonomiska arbetet sjuda 

med ny kraft. Följderna av den dåliga skörd, som drabbat lan-

det, likviderades framgångsrikt. Böndernas jordbruk återupp-

rättades snabbt. Järnvägarna började arbeta bättre. Antalet fab-

riker och verkstäder, som åter började komma igång, ökade allt-

jämt. 

I oktober 1922 firade Sovjetrepubliken en stor seger: Röda ar-

men och Fjärran Österns partisaner befriade Vladivostok från 

japanska interventionstrupper —det sista stycket sovjetjord, som 

befunnit sig i interventionisternas händer. 

Nu, då hela Sovjetlandets territorium var rensat från interven-

tionister, och socialismens uppbyggande och landets försvar 

krävde ytterligare befästande av förbundet mellan folken i 

Sovjetlandet, kom frågan om en närmare sammanslutning av 

sovjetrepublikerna iett enhetligt statsförbund på dagordningen. 

Alla folkkrafter måste förenas för socialismens uppbyggande. 

Ett starkt landsförsvar måste organiseras. En allsidig utveck-

ling av alla nationaliteter i vårt fosterland måste tryggas. I 

detta syfte var det nödvändigt att ännu mera närma alla Sovjet-

landets folk till varandra. 

I december 1922 ägde den första Unionssovjetkongressen rum. 

På denna kongress bildades i enlighet med Lenins och Stalins för-

slag en frivillig statssammanslutning av sovjetfolken — de Socia-

listiska Sovjetrepublikernas Union (SSSR). Ursprungligen bestod 

Sovjetunionen av Ryska Socialistiska Federativa Sovjetrepu-

bliken (RSFSR), Transkaukasiska Socialistiska Federativa Sov-

jetrepubliken, Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken och Bjelo-

i Privatföretagare, handlande, spekulant under den nya ekonomiska 

politikens första period. — öz;ers. 
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ryska Socialistiska Sovjetrepubliken. Något senare organiserades 

i Centralasien tre självständiga unionssovjetrepubliker: Usbekiska, 

Turkmeniska och Tadsjikiska. Nu förenades alla dessa republiker 

i ett enhetligt förbund av sovjetstater, i Sovjetunionen, på grund-

valen av frivillighet och likaberättigande, med bibehållande av 

rätt till fritt utträde ur Sovjetunionen för envar av dem. 

Grun<landet av Socialistiska Sovjetrepublikernas Union innebal• 

ett befästande av sovjetmakten och en stor seger för bolsjevik-

partiets Lenin-stalinska politik i den nationella frågan. 

I november 1922 uppträdde Lenin på Moskvasovjetens plenum. 

I sin resume av sovjetmaktens femåriga tillvaro, uttalade Lenin 

den fasta övertygelsen, att "av Nep-Ryssland blir ett socialistiskt 

Ryssland". Detta var Lenins sista framträdande inför landet. 

I~Iösteil 1922 drabbades partiet av en stor olycka : Lenin insjuk-

nade sv~irt. Hela partiet, alla de arbetande kände Lenins sjukdom 

som om det varit deras eget djupa lidande. Alla levde i största 

oro för den älskade Lenins liv. Men inte ens under sjukdomen 

upphörde Lenin att arbeta. Ehuru han redan val• svårt sjuk, 

skrev Lenin en rad mycket viktiga artiklar. I dessa sista artiklar 

summerade han det arbete som utförts och skisserade upp en plan 

för socialismens uppbyggande i vårt land genom böndernas in-

dragande idet socialistiska uppbyggnadsarbetet. Här framförde 

Lenin sin kooperativa plan att införliva bönderna i det socialis-

tiska uppbyggets sak. 

I kooperationen i allmänhet och isynnerhet i lantbrukskoopera-

tionen såg Lenin en för bondemiljonerna tillgänglig och förståelig 

väg för övergången från det individuella småbruket till stora 

kooperativa produktionssammanslutningar: kollektivjordbruk. Le-

nin påvisade, att lantbrukets utveckling i vårt land måste gå den 

vägen, att bönderna dras inidet socialistiska uppbygget genom 

kooperationen, den vägen att kollektivismens principer succes-

sivt filföres i jordbruket, till en början ifråga om avsättningen 

och sedan ifråga om jordbruksprodukternas framställning. Lenin 

påvisade, att under proletariatets diktatur och arbetarklassens 

förbund med bönderna, då proletariatets ledning i förhållande till 
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bönderna är tryggad, och då en socialistisk industri är förhanden, 

är en riktigt organiserad produktionskooperation, som omfattar 

bondemiljonerna, det medel, med vars hjälp det är möjligt att i 

vårt land bygga upp det fullkomliga socialistiska samhället. 

I april 1923 ägde den tolfte partikongressen rum. Det var den 

första kongress efter bolsjevikernas maktövertagande, på vilken 

Lenin ej kunde närvara. I kongressen deltog 408 delegater med 

beslutande röst, som representerade 386.000 partimedlemmar, det 

vill säga mindre än på föregående partikongress. Här yttrade 

sig resultaten av den pågående rensningen av partileden, vilken 

lett till att ett betydande procenttal av partimedlemmarna ute-

slutits ur partiet. Antalet delegater med rådgivande röst uppgick 

till 417. 

Den tolfte .partikongressen tog i sina beslut hänsyn till alla de 

anvisningar av Lenin, vilka ingick i hans sista artiklar och brev. 

Kongressen slog bestämt tillbaka alla, vilka uppfattade pep 

som ett återtåg från de socialistiska positionerna, som ett upp-

givande av positionerna åt kapitalismen, och vilka föreslog, att 

man skulle förskriva sig till kapitalismen. Sådana förslag ställ-

des på kongressen av Trotskijs, Radeks och Krasins anhängare. 

De föreslog, att man skulle ge sig på nåd och onåd åt de utländska 

kapitalisterna, lämna dem koncession på för Sovjetstaten livs-

viktiga industrigrenar. De föreslog, att man skulle betala tsar-

regeringens av Oktoberrevolutionen annullerade skulder. Dessa 

kapitulationsförslag brännmärkte partiet som förrädiska. Partiet 

vägrade ej att utnyttja koncessionspolitiken, men endast i sådana 

grenar och i sådan omfattning, som vore fördelaktigt för Sov-

jetstaten. 

Bucharin och Sokolnikov hade redan före kongressen föresla-

git att upphäva monopolet på utrikeshandeln. Också detta för-

slag var ett resultat av uppfattningen, att pep betydde att upp-

giva positionerna åt kapitalismen. Lenin brännmärkte då Bucha-

rin som spekulanternas, nepmännens och kulakernas försvarare. 

Tolfte kongressen förkastade bestämt anslagen mot utrikeshan-

delsmonopolets orubblighet. 
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Kongressen avvärjde också Trotskijs försök att påtvinga partiet 

en fördärvbringande politik i förhållande till bönderna. Kongres-

sen påvisade, att man inte fick glömma det faktum att bondesmå-

bruket var övervägande i landet. Den betonade, att utvecklingen 

av industrin, tunga industrin inberäknad, inte finge gå tvärtemot 

bondemassornas intressen, utan måste sammankopplas med dem 

i hela den arbetande befolkningens intressen. Dessa beslut var 

riktade mot Trotskij, som föreslog att bygga upp industrin genom 

exploatering av bondehushållningen och som i verkligheten ej er-

kände; förbundspolitiken mellan proletariatet och bönderna. 

Satntidigt föreslog Trotskij att stänga sådana stora fabriker 

som 1'utilovverken, Brjanskverken och andra, vilka hade betydelse 

för försvaret men enligt hans påstående inte var viustbringande. 

Kongressen förkastade med harm Trotskijs förslag. 

Enligt ett förslag av Lenin, som tillsändes kongressen i skrift-

lig form, upprättade tolfte kongressen ett förenat organ: Centrala 

kontrollkommissionen —Arbetar- och bondeinspektionen. Detta 

organ <tlades ansvarsfulla uppgifter : skyddet av vårt partis enhet, 

stärkande av parti- och statsdisciplinen, all möjlig förbättring av 

Sovjetstatens apparai. 

Kongressen ägnade stor uppmärksamhet ät den nationella frå-

gan. Idenna var kamrat Stalin referent. Kamrat Stalin framhöll 

den internationella betydelsen av vår politik i den nationella frå-

gan. österns och västerns förtryckta folk ser i Sovjetunionen 

mönstret för den nationella frågans lösning och det nationella för-

tryckets avskaffande. Kamrat Stalin påvisade nödvändigheten av 

ett energiskt arbete för likviderandet av den ekonomiska och kul-

turella olikheten mellan folken i Sovjetunionen. Han manade hela 

partiet till beslutsam kamp mot avvikelserna i den nationella frå-

gan : den storryska chauvinismen och den lokala borgerliga natio-

nalismen. 

På kongressen avslöjades de, som gjorde avvikelser i den natio-

nella frågan, och deras stormaktspolitik i förhållande till de natio-

nella minoriteterna. Vid denna tid uppträdde mot partiet en gru-

sfisk grupp med avvikelser i den nationella frågan — Mdivani och 
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andra. De var mot den Transkaukasiska federationens bildande, 

mot befästandet av vänskapen mellan folken i Transkaukasien. 

De betedde sig som äkta stormaktschauvinister gentemot de andra 

nationaliteterna i Grusfen. De utvisade alla icke grusier, speciellt 

armenierna, från Tiflis och utfärdade en lag, enligt vilken den 

grusfinska, som gifte sig med en icke-grusier, förlorade sitt gru-

siska medborgarskap. Denna grusiska grupp understöddes av 

Trotskij, Radek, Bucharin, Skrypnik och Rakovskij. 

Kort efter kongressen inkallades en speciell rådplägning i den 

nationella frågan av ansvariga funktionärer från de nationella 

republikerna. Här avslöjades en grupp tatariska borgerliga natio-

nalister —Sultan-Galijev och andra, samt en usbekisk grupp med 

avvikelser i den nationella frågan — Fajsula Chodsjajev och 

andra. 

Tolfte partikongressen summerade resultaten av den nya ekono-

miska politiken under två är. Dessa resultat ingöt mod och tillför-

sikt om den slutliga segern. 

"Vårt parti har förblivit sammansvetsat, sammanslutet, har 

hållit ut i den oerhört prövande vändningen och går framåt med 

stolt vajande fana" —yttrade kamrat Stalin på kongressen. 

4. KAMPEN MOT SVÅRIGHETERNA VID FOLKHUS-

HåLLNINGENS äTERUPPRÄTTANDE. TROTSKIS-

TERNAS ÖKADE AKTIVITET I SAMBAND MED 

LENINS SJUKDOM. DEN NYA DISKUSSIONEN I 

PARTIET. TROTSKISTERNAS NEDERLAG. LENINS 

DÖD. LENINUPPBåDET. PARTIETS TRETTONDE 

KONGRESS. 

Redan de första åren av kampen för folkhushållningens åter-

upprättande ledde till betydande framgångar. Till 1924 iakttogs 

uppsving på alla områden. Akerarealen hade betydligt ökats sedan 

1921 —bondebruket stärktes alltmera. Den socialistiska industrin 

växte och utvecklades. Arbetarklassen ökade betydligt till antalet. 
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Arbetslönen steg. Det blev lättare och bättre för arbetarna och 

bönderna att leva än det varit 1920-1921. 

RZen resultaten av det ännu inte avhjälpta förfallet gjorde sig 

fortfarande kännbara. Industrin stod fortfarande under förki•igs-

niv~in, den växte betydligt långsammare än landets behov. Vid slu-

tet av 1923 räknades omkring en miljon arbetslösa, folkhushåll-

ningens långsamma tillväxt gav inte möjlighet att utplåna arbets-

lösheten. Handeln utvecklades ojämnt, till följd av industrialster-

nas överdrivet höga priser, vilka påtvingades landet av nepmän-

nen och nepmannaelementen inom våra handelsorganisationer. I 

samband härmed började sovjetrubeln att vackla starkt och dess 

värde sjönk. Allt detta hämmade förbättringen av arbetarnas och 

böndernas ställning. 

Hösten 1923 skärptes i någon mån de ekonomiska svårigheterna 

till följd av att våra industri- och handelsorgan rubbade sovjet-

statens prispolitik. Det förelåg en skarp divergens mellan priserna 

på industrivaror och på lantbruksprodukter. Spannmålspriserna 

var låga, men priserna pä industrivaror omåttligt höga. Drifts-

kostnaderna iindustrin var höga och detta fördyrade varorna. De 

pengar, som bönderna fick in genom spannmålshandeln, sjönk 

snabbt i värde. Till pä köpet gav trotskistan Pjatakov, som vid 

denna tid satt i Högsta folkhushällningsrådet, det brottsliga di-

rektivet till näringslivets ledande funktionärer att pressa ut större 

vinster ur handeln med industrivaror, att hejdlöst stegra priserna 

för att, som det föregavs, främja industrins utveckling. I själva 

verket kunde denna nepmansparoll endast leda till att industri-

produktionens basis krympte och industrin undergrävdes. Under 

sådana förhållanden var det ofördelaktigt för bönderna att för-

skaffa sig industrivaror, och de upphörde att köpa så.aana. En av-

sättningskris inträdde, vilken återverkade på industrin. Det yppa-

de sig svårigheter vid utbetalningen av lönerna. Detta framkal-

lade missnöje bland arbetarna. De mest efterblivna arbetarna på 

några fabriker lade ned arbetet. 

Partiets Centralkommitte utstakade vägar för att övervinna 

alla dessa svårigheter och brister. åtgärder för avsättningskrisens 
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likviderande vidtogs. En prissänkning på massförbrukningsartik-

lar genomfördes. Det beslöts att genomföra en penningreform; 

att övergå till fast och stabil valuta, till tjervonets. Utbetalnin-

gen av arbetslönerna åt arbetarna ordnades. Det fastställdes åt-

gärder för att utveckla handeln genom sovjet- och kooperativa 

organ och för att tränga ut alla slags privathandlare och speku-

lanter ur densamma. 

Det gällde att kavla upp ärmarna och enigt gå till verket. Så 

tänkte och handlade de, som var partiet tillgivna. Men så gjorde 

inte trotskisterna. De begagnade sig av att Lenin på grund av sin 

svåra sjukdom inte befann sig på sin plats i ledet och inledde 

ett nytt angrepp mot partiet och dess ledning. De ansåg, att 

ett gynnsamt ögonblick kommit för att spränga partiet och 

störta dess ledning. I kampen mot partiet utnyttjade de allt : så-

väl revolutionens nederlag i Tyskland och Bulgarien hösten 1923 

som de ekonomiska svårigheterna i landet och Lenins sjukdom. 

Just i detta för Sovjetstaten så svåra ögonblick, då partiets ledare 

var fjättrad vid sjukbädden, inledde Trotskij sin attack mot bol-

sjevikpartiet. Han samlade omkring sig alla antileninska element 

i partiet och rörde ihop en oppositionsplattform, som var riktad 

mot partiet, mot dess ledning och mot dess politik. Plattformen 

kallades de 46 oppositionsmännens förklaring. I kampen mot det 

leninska partiet sammanslöt sig alla oppositionella grupperingar 

trotskisterna, decisterna, resterna av "vänsterkommunisterna" och 

"arbetaroppositionen". Isin förklaring spådde de svår ekonomisk 

kris och sovjetmaktens undergång samt krävde frihet för frak-

tioner och grupperingar som den enda utvägen ur läget. 

Detta var en kamp för att återupprätta fraktionerna, vilka på 

Lenins förslag förbjöds av tionde partikongressen. 

Trotskisterna reste inga som helst konkreta frågor om indu-

strins eller lantbrukets förbättring, om förbättring av varuom-

sättningen i landet, om förbättring av de arbetandes läge. Ja, 

de intresserade sig inte ens för dessa frågor. De intresserade sig 

för en sak : att begagna sig av Lenins fränvaro, återupprätta frak-
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tionerna inom partiet och försätta partiets grundvalar och dess 

CK i gungning. 

Strax efter de 46 oppositionsmännens plattform utsändes ett 

bre~cr av Trotskij, vari han öste en flod av smuts över partikadrer-

na och i vilket en hel rad nya falska beskyllningar riktades mot 

partiet. I detta brev upprepade Trotskij de gamla mensjevikiska 

omkvädena, vilka partiet inte för första gången hörde från honom. 

Ti•otskisterna kastade sig framför allt över partiapparaten. De 

förstod, att partiet ej kan leva och arbeta utan en stark parti-

apparat. Oppositionen bemödade sig att försätta denna apparat 

i gungning, att förstöra den, få till stånd motsättning mellan par-

tiets medlemmar och partiapparaten, mellan ungdomen i partiet 

och de gamla partikadrerna. I sitt brev satsade Trotskij på den 

studerande ungdomen, på de unga partimedlemmarna, som inte 

kände historien om partiets kamp mot trotskismen. För att vinna 

den studerande ungdomen, smickrade Trotskij den, kallade den 

"den säkraste partibarometern" samtidigt som han förklarade 

att det gamla leninska gardet urartat. Med en gest mot II Inter-

nationalens urartade ledare, gjorde han en nedrig antydan, att det 

gamla bolsjevikaska gardet vandrar samma väg. Med skränet om 

partiets urartning försökte Trotskij dölja sin egen degenerering 

och sina partifientliga avsikter. 

Bägge oppositionsdokumenten, såväl plattformen av de 46 som 

också Trotskajs brev, sände trotskisterna ut till räjongorganisa-

tionerna och cellerna samt underställde dem partimedlemmarnas 

behandling. 

De utmanade partiet till diskussion. 

Således påtvingade trotskisterna partiet nu, liksom före tionde 

partikongressen under diskussionen om fackföreningarna, en all-

män partidiskussion. 

Trots att partiet var upptaget av viktigare, ekonomiska frågor, 

antog partiet utmaningen och öppnade en diskussion. 

Hela partiet indrogs i diskussionen. Kampen fick en förbittrad 

karaktär. Särskilt tillspetsat förlöpte kampen i Moskva. Trotskis-

terna bemödade sig framför allt att bemäktiga sig huvudstadens 
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organisation.' Men diskussionen hjälpte inte trotskisterna. Den en-

dast höljde dem med skam. Trotskistorna blev fullständigt slagna 

såväl i Moskva som i hela Sovjetunionen. För trotskisterna rösta-

de endast ett ringa antal celler i högskolorna och i sovjetinstitu-

tionerna. 

I januari 1924 sammanträdde trettonde partikonferensen. Den 

åhörde ett referat av kamrat Stalin, som gav en resume av di~-

kussionen. Konferensen utdömde den trotskistiska oppositionen 

och förklarade att partiet i densamma hade att göra med en små-

borgerlig avvikelse från marxismen. Konferensens beslut godkän- 

des senare av trettonde partikongressen och av Korninterns femte 

kongress. Det internationella kommunistiska proletariatet under-

stödde bolsjevikpartiet idess kamp mot trotskismen. 

Men trotskisterna inställde inte sitt undermineringsarbete. Hös-

ten 1924 publicerade Trotskij sin artikel "Lärdomarna av Okto-

ber", ivilken han försökte att svikligen ersätta leninismen med 

trotskism. Denna artikel var en enda smutskastning mot vårt par-

ti, mot dess ledare —Lenin. Alla fiender till kommunismen och 

sovjetmakten klamrade sig fast vid denna smutsiga nidskrift. Par-

tiet bemötte med indignation Trotskijs förtal mot bolsjevismens 

heroiska historia. Kamrat Stalin avslöjade Trotskijs försök att er-

sätta leninismen med trotskism. I sina uttalanden påvisade kamrat 

Stalin att "partiets uppgift är att begrava trotskismen som ideo-

logisk riktning". 

Den största betydelse vid trotskismens ideologiska krossande 

och försvaret av leninismen hade kamrat Stalins teoretiska ar-

bete "Om leninismens grunder", som utkom 1924. Denna bok är 

en mästerlig framställning och en betydelsefull teoretisk grund-

läggning av leninismen. Den beväpnade då och den beväpnar i 

dag bolsjevikerna i hela världen med den marxistisk-leninistiska 

teorins skarpa vapen. 

I striderna mot trotskismen sammansvetsade kamrat Stalin 

partiet kring dess CK och mobiliserade det till fortsatt kamp för 

socialismens seger i vårt land. Kamrat Stalin förstod att bevisa, 

att trotskismens ideologiska krossande är den nödvändiga förut-
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sättningen för att trygga ett fortsatt segerrikt framåtskricland~ 

till socialismen. 

I sin resume av denna period av kampen mot trotskismen, sade 

kamrat Stalin 

"Utan att slå ned trotskismen, kan man inte vinna seger un-

der neps förhållanden,. kan man inte uppnå att det nuvarande 

IZ~~ssland förvandlas till ett socialistiskt Ryssland." 

Meii framgångarna för partiets leninska politik fördystrades ge-

nom <iet oerhört tunga slag, som drabbade partiet och arbetarklas-

sen. Iden 21 januari 1924 avled vår ledare och lärare, bolsjevik-

partiets skapare, Lenin, i Gorki nära Moskva. Arbetarklassen i hela 

världen mottog underrättelsen om Lenins död som den allra tyng-

sta förlust. Den dag Lenin fördes till graven genomförde det inter-

nationella proletariatet fem minuters arbetsinställelse. Tåg stan-

nade, arbetet på fabriker och verkstäder upphörde. Med djupaste 

sorg följde de arbetande i hela världen sin fader och lärare, sin 

bäste vän och försvarare, Lenin, till graven. 

Lenins död föranledde Sovjetunionens arbetarklass att sluta 

ännu tätare upp kring det leninska partiet. Under dessa sorge-

dagar tänkte varje klassmedveten arbetare över sitt förhållande 

till clet kommunistiska partiet, som förverkligar Lenins bud. Till 

partiets CK inlöpte tusen och åter tusen ansökningar från parti-

lösa arbetare med anhållan om att bli intagna i partiet. CK till-

mötesgick denna rörelse av de framskridna arbetarna och kun-

gjorde en massupptagning av framskridna arbetare i partiet, kun-

gjorde ett leninuppbåd till partiet. Till partiet strömmade nya tio-

tusental arbetare. Det var de, som var redo att ge sitt liv för par-

tiets sak, för Lenins sak. Över tvåhundrafyrtio tusen arbetare 

inträdde nu på kort tid i bolsjevikpartiets led. Det var arbetarklas-

sens mest avancerade del, dess mest klassmedvetna och revolutio-

nära, dess djärvaste och mest disciplinerade del, som inträdde i 

partiet. Det var partiets leninuppbåd. 

Vid Lenins död visade det sig hur nära vårt parti står arbetar-

massorna och hur högt arbetarna skattas• det leninska partiet. 

Under sorgedagarna efter Lenins död avlade kamrat Stalin på 
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Sovjetunionens andra Sovjetkongress i partiets n4mn en hög;;idli 

ed. Han sade 

"Vi kommunister är människor av särskild resning. Vi är 

skurna av särskilt virke. Vi är det, som bildar den store prole-

täre strategens, kamrat Lenins arme. Intet är högre än äran 

att tillhöra denna arme. Intet är högre än kallet att vara med-

lem av det parti, vars grundare och ledare kamrat Lenin är . . . 

Då kamrat Lenin lämnade oss, anbefallde han oss att liåll~ 

partimedlemmens stora kall högt och bevara det rent. Vi svär 

dig, kamrat Lenin, att vi med heder skall uppfylla detta ditt 

bud ! . . . 

Då kamrat Lenin lämnade oss, anbefallde han oss att skydda 

vårt partis enhet som vår ögonsten. Vi svär dig, kamrat Lenin, 

att vi med heder skall uppfylla också detta ditt bud ! . . . 

Då kamrat Lenin lämnade oss, anbefallde han oss att skydda 

och befästa proletariatets diktatur. Vi svär• dig, kamrat Lenin, 

att vi inte skall skona våra krafter för att med heder uppfylla 

också detta ditt bud ! . . . 

Då kamrat Lenin lämnade oss, anbefallde han oss att med 

alla krafter befästa förbundet mellan arbetare och bönder. Vi 

svär dig, kamrat Lenin, att vi med heder skall uppfylla också 

detta ditt bud ! . . . 

Kamrat Lenin talade outtröttligt till oss om nödvändigheten av 

ett frivilligt förbund mellan folken i vårt land, om nödvändighe-

ten av deras broderliga samarbete inom ramen av Republikernas 

Union. Då kamrat Lenin lämnade oss, anbefallde han oss att be-

fästa och utvidga Republikanernas Union. Vi svär dig, kamrat 

Lenin, att vi med heder skall uppfylla också detta ditt bud ! . . . 

Lenin inskärpte åter och återigen hos oss, att stärkandet av 

Röda armen och förbättrandet av dess tillstånd är en av vårt 

partis viktigaste uppgifter . . .Låt oss därför svära, kamrater, 

att vi inte skall skona våra krafter för att stärka vår Röda 

arme, vår Röda flotta . . . 

Då kamrat Lenin lämnade oss, anbefallde han oss att vara 

trogna Kommunistiska Internationalens principer. Vi svär dig, 
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kamrat Lenin, att vi inte skall skona våra liv för att stärka ocll 

vidga förbundet mellan de arbetande i hela världen —den Kom-

munistiska Internationalen!" 

Spi löd bolsjevikpartiets ed till dess ledare, Lenin, som kommer 

att leva genom sekler. 

I ~naj 1924 ägde trettonde partikongressen rum. I kongressen 

deltog 748 delegater med beslutande röst, vilka representerade 

735.881 partimedlemmar. Den kraftiga ökningen av antalet parti-

medlemmar i jämförelse med den föregående kongressen förkla-

ras av att omkring 250.000 nya medlemmar inträtt i partiets led 

under leninuppbådet. fintalet delegater med rådgivande röst upp-

gick till 416. 

Kongressen utdömde enhälligt den trotslcistiska oppositionens 

plattform, i det den definierade densamma som en småborgerli 

avvikelse från marxismen, som en revision av leninismen, samt 

godkände de av trettonde partikonferensen antagna resolutionerna 

"Om partiets organisatoriska uppby~gn~ d" och "Om resultaten av 

diskussionen". 

i`.~ed utgångspunkt från tappgiften att starkare sammanlänka 

stad och land gav kongressen anvisning om fortsatt utvid-

gande av industrin, i främsta rummet lätta industrin, under det 

den samtidigt betonade nödvändigheten av metallurgins snabba 

utveckling. 

Kongressen stadfäste upprättandet av Folkkommissariatet för 

inrikeshandeln och ställde alla handelsorgan uppgiften att bemäk-

tiga sig marknaden och tränga ut privatkapitalet ur handeln. 

Kongressen ställde uppgiften att utöka den billiga statliga kre-

diten åt bönderna och tränga ut ockraren från landsbygden. 

Som huvuduppgift för arbetet på landsbygden uppställde kon-

gressen parollen att på allt sätt kooperativt organisera bonde-

massorna. 

Till sist påvisade kongressen leninuppbådets kolossala betydelse 

och riktade partiets uppmärksamhet på att stärka arbetet för att 

lära de unga partimedlemmarna, framför allt leninuppbådet, leni-

nismens grunder. 
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5. SOVJETUNIONEN VID SLUTET AV ÅTERUPP-

BYGGNADSPERIODEN. FRÅGAN OM DET SOCIALIS-

TISKA UPPBYGGET OCH SOCIALISMENS SEGER I 

VÅRT LAND. SINOVJEV-KAMENJEVS "NYA OPPO-

SITION". FJORTONDE PARTIKONGRESSEN. KURS 

PÅ LANDETS SOCIALISTISKA INDUSTRIALISDRIIVG. 

Det bolsjevikiska partiet och arbetarklassen hade mer än fyra 

år av ihärdigt arbete bakom sig på den n3~a ekonomiska politikens 

väg. Det heroiska arbetet för folkhushållningens återupprättande 

närmade sig slutet. Sovjetunionens ekonomiska och politiska makt 

ökade alltmera. 

Vid denna tid hade det internationella läget förändrats. Ka-

pitalismen hade hållit stånd mot massornas första revolutionära 

anstorm efter det imperialistiska kriget. Den revolutionära rö-

relsen iTyskland, Italien, Bulgarien, Polen och en rad andra län-

der hade undertryckts. Härvid hade de kompromissande socialde-

mokratiska partiernas ledare kommit bourgeoisin till hjälp. Det 

inträdde en temporär ebb i revolutionen. Det inträdde en tillfällig 

partiell stabilisering av kapitalismen i Västeuropa, ett partiellt 

stärkande av dess positioner. Men kapitalismens stabilisering av-

lägsnade inte de grundläggande motsättningar, som söndersliten 

det kapitalistiska samhället. Tvärtom : kapitalismens partiella sta-

bilisering skärpte motsättningarna mellan arbetarna och kapita-

listerna, mellan imperialismen och kolonialfolken, mellan de olika 

lä~ldernas imperialistiska grupper. Kapitalismens stabilisering alst-

rade betingelserna för ett nytt utbrott av motsättningarna, n~~a 

kriser i kapitalismens länder. 

Tillika med kapitalismens stabilisering försiggick också en sta-

bilisering av Sovjetunionen. 112en dessa två stabiliseringar skiljde 

sig likväl i grunden från var4ndra. Den kapitalistiska stabilise-

ringen varslade om cn ny kris för kapitalismen. Sovjetunionens 

stabilisering betydde en ny ökning av det socialistiska landets eko-

nomiska och politiska makt. 

Trots revolutionens nederlag i Västern befästes likväl fortfaran-
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de Sovjetunionens internationella läge, ehuru i ett långsammare 

tempo. 

1922 inbjöds Sovjetunionen till en internationell ekonomisk kon-

ferens iden italienska staden Genua. Pä Genuakonferensen för-

sökte de imperialistiska regeringarna, uppmuntrade av revolutio-

nens nederlag i kapitalismens länder, att göra en ny påtryckning 

på Sovjetrepubliken, denna gång i diplomatisk form. Imperialis-

terna förelade Sovjetlandet fräcka krav. De fordrade, att de ge-

nom Oktoberrevolutionen nationaliserade fabrikerna och verk-

städerna skulle återlämnas till de utländska kapitalisterna, samt 

att alla tsarregeringens skulder skulle betalas. På dessa villkor 

lovade de imperialistiska staterna Sovjetstaten obetydliga län. 

Sovjetunionen avvisade dessa krav. 

Genuakonferensen medförde inga resultat. 

Hotet om en ny intervention, vilket fick sitt uttryck i den engel-

ska utrikesministern Curzons ultimatum 1923 avvärjdes också på 

behörigt sätt. 

Sedan de kapitalistiska staterna prövat sovjetmaktens fasthet 

och övertygat sig om dess stabilitet, började de i tur och ordning 

återupprätta de diplomatiska förbindelserna med värt land. Under 

loppet av 1924 återupptogs de diplomatiska förbindelserna med 

England, Frankrike, Japan och Italien. 

Det var klart, att Sovjetlandet förmått tillkämpa sig en hel pe-

riod av fredlig andhämtning. 

Även situationen inom landet ändrades. Arbetarnas och bön-

dernas självuppoffrande arbete under bolsjevikpartiets lednin~~ 

började bära frukt. En snabb tillväxt av folkhushållningen var 

för handen. Under budgetåret 1 oktober 1924 till 1 oktober 1925 

närmade sig jordbruket redan förkrigstidens omfattning och upp-

nådde 87 procent av förkrigsnivån. Sovjetunionens storindustri 

presterade 1925 redan omkring tre fjärdedelar av den industriella 

förkrigsproduktionen. år 1924-1925 kunde Sovjetlandet redan 

investera 385 miljoner rubel för produktionsapparatens utvidgning 

genom nybyggen. Landets elektrifieringsplan fullföljdes med fram-

gång. Socialismens kommandopositioner i folkhushållningen stärk-
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tes. Betydande framgångar vanns i kampen mot privatkapitalet i 

industri och handel. 

Det ekonomiska uppsvinget medförde en fortsatt förbättring 

av arbetarnas och böndernas läge. Arbetarklassen växte i snabbt 

tempo. Arbetslönen ökade. Arbetsproduktiviteten höjdes. Bönder-

nas materiella läge förbättrades betydligt. A.r 1924-1925 kunde 

arbetar- och bondestaten bevilja nära 290 miljoner rubel till 

hjälp ät de ekonomiskt svaga bönderna. På grund av arbetarnas 

och böndernas förbättrade ställning ökade massornas politiska 

aktivitet kraftigt. Proletariatets diktatur stärktes. Det bolsjevi-

kiska partiets auktoritet och inflytande växte. 

Folkhushållningens återupprättande närmade sig slutet. Men för 

Sovjetlandet, det land som byggde socialismen, var det ej tillräck-

ligt att bara återupprätta ekonomin, att endast uppnå förkrigsni-

vån. Förkrigsnivån —det var ett efterblivet lands nivå. Man mås-

te marschera vidare. Den långvariga andhämtningspaus, som Sov-

jetstaten tillkämpat sig, tryggade möjlighet för ett fortsatt upp-

bygge. 

Men här reste sig i hela sin vidd frågan om vår utvecklings, vårt 

uppbygges perspektiv och karaktär, frågan om socialismens fram-

tid iSovjetunionen. Ivilken riktning måste det ekonomiska upp-

bygget iSovjetunionen ledas, i riktning mot socialismen eller i 

någon annan riktning? Måste och kan vi bygga upp en socialistisl~ 

hushållning, eller är vi dömda att bereda jordmånen för en annan, 

en kapitalistisk hushållning? Är det överhuvud möjligt att bygga 

upp en socialistisk hushållning i Sovjetunionen, och om det är 

möjligt, kan den då byggas upp, därest revolutionen i de kapitalis-

tiska länderna fördröjes och kapitalismen stabiliseras ? Är det 

möjligt att bygga upp en socialistisk hushållning på den nya 

ekonomiska politikens väg, vilken samtidigt som den. på allt sätt 

stärker och utvidgar socialismens krafter i landet, tills vidare ock-

så tillåter en viss tillväxt av kapitalismen ? Hur bör den socialis-

tiska folkhushållningen byggas, från vilken ända måste detta 

bygge börjas ? 

Alla dessa frågor reste sig för partiet vid slutet av äterupp-
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byggnadsperioden, men nu inte längre som teoretiska frågor, utan. 

som praktiska frågor, som det dagliga ekonomiska uppbyggets 

frågor. 

På alla dessa frågor måste man ge direkta ocli klara svar, sz 

att våra arbetare i partiet och den ekonomiska apparaten, vilka 

byggde upp industrin och jordbruket, och likaså hela folket visste, 

i vilken riktning arbetet skulle ledas —till socialismen eller till 

kapitalismen. 

Utan klara svar på alla dessa frågor skulle hela vårt praktiska 

uppbyggnadsarbete vara ett arbete utan perspektiv, ett arbete i 

blindo, ett fåfängt arbete. 

På alla dessa frågor gav partiet klara och bestämda svar. 

Ja, svarade partiet, man kan och måste bygga upp en socialis-

tisk hushållning i vårt land, ty vi har allt vad som behövs för 

att bygga upp en socialistisk hushållning, att bygga ett fullstän-

digt socialistiskt samhälle. Arbetarklassen besegrade i oktober 

1917 kapitalismen politiskt, genom att upprätta sin politiska dik-

tatur. Sedan denna tid har sovjetmakten vidtagit alla åtgärder 

för att. krossa kapitalismens ekonomiska makt och skapa betingel-

ser föi• den socialistiska folkhushållningens uppbyggande. Kapi-

talisternas och godsägarnas expropriering; jordens, fabrikernas, 

verkstädernas, kommunikationsmedlens och bankernas förvand-

ling till hela folkets egendom ; genomförandet av den nya ekono-

miska politiken ; uppbyggandet av en socialistisk statsindustri ; ge-

nomförandet av den leninska kooperationsplanen -- sådana är 

dessa åtgärder. Nu består huvuduppgiften i att överallt i landet 

igångs~itta uppbygget av den nya, socialistiska hushållningen och 

därmed slå ned kapitalismen också elcononaiskt. Allt vårt praktiska 

arbete, hela vår verksamhet måste underordnas kraven för denna 

Huvuduppgifts utförande. Arbetarklassen kan göra detta, och det 

kommer att göra det. Utförandet av denna storslagna uppgift 

måste börjå med landets industrialisering. Landets socialistiska 

industrialisering —det är den huvudlänk, från vilken man måste 

börja den socialistiska folkhushållningens uppbyggnade. Varken 

fördröjandet av revolutionen i Västern eller kapitalismens partiel-
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la stabilisering i länderna utanför Sovjetunionen kan hejda v~.r 

frammarsch till socialismen. Den nya ekonomiska politiken karg 

endast underlätta denna sak, ty den har införts av partiet jus~ 

för att underlätta bygget av vår folkhushållnings socialistiska 

fundament. 

Sådant var partiets svar på frågan om det socialistiska upp-

byggets seger i vårt land. 

Men partiet visste, att problemet om socialismens seger i ett 

land därmed inte är uttömt. Socialismens uppbyggande i Sovjet-

unionen är den väldigaste vändning i mänsklighetens historia och 

en världshistorisk seger för arbetarklassen och bönderna i Sovjet-

unionen. Men den är likväl en inre angelägenhet för Sovjetunio-

nen och utgör endast en del av problemet om socialismens seger. 

En annan del av problemet utgör dess internationella sida. I sin 

motivering av satsen om socialismens seger i ett land, påvisade 

kamrat Stalin upprepade gånger, att man måste skilja på de två 

sidorna av denna fråga, den inre och den internationella. Vad frå-

gans inre sida beträffar, det vill säga det inbördes förhållandet 

mellan klasserna inom landet, så kan arbetarklassen och bönderna 

i Sovjetunionen el~onomislct fullständigt övervinna sin egen bour-

geoisi samt bygga upp ett fullständigt socialistiskt samhälle. Men 

frågan har också en internationell sida, det vill säga de yttre för-

hållandena, förhållandena mellan Sovjetlandet och de kapitalis-

tiska länderna, mellan sovjetfolket och den internationella bour-

geoisin, som hatar sovjetsystemet och söker ett tillfälle att före-

taga en ny väpnad intervention mot Sovjetlandet, att göra nya 

försök att återupprätta kapitalismen i Sovjetunionen. Och då 

Sovjetunionen tills vidare är det enda socialistiska landet, medar. 

de övriga länderna förblivit kapitalistiska, så är Sovjetunionen 

alltjämt omringat av kapitalistiska stater, vilket skapar fara föl• 

kapitalistisk intervention. Det är klart att så länge denna kapita-

listiska omringning finns, så kommer också faran för kapitalistisk 

intervention att bestå. Kan sovjetfolket med endast egna kraftel• 

tillintetgöra denna yttre fara, faran för kapitalistisk intervention 

mot Sovjetunionen? IVej, det kan det inte. Och det emedan man 
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för att upphäva faran för kapitalistisk intervention måste tillintet-

göra omringningen av kapitalistiska stater, och den kan tillintet-

göras endast som resultat av en segerrik proletär revolution i åt-
minstone några länder. Men härav följer, att socialismens seger• 

i Sovjetunionen, som yttrar sig i likvidering av det kapitalistiska 

husl~ållningssysten~et och i uppbyggande av det socialistiska hus-

hållningssystemet, likväl inte kan anses vara en slutgiltig seger, så 

länge faran för väpnad utländsk intervention och försök att resta-

urera kapitalismen ännu inte upphävts, så länge socialismens land 

fortfarande ej är garanterat mot en sådan fara. För att upphäva 

faran för utländsk kapitalistisk intervention måste man tillintet-

göra omringningen av kapitalistiska stater. 

Självfallet skall sovjetfolket och dess Röda arme vid en riktig 

politik av sovjetmakten förmå att på behörigt sätt slå tillbaka en 

ny utländsk kapitalistisk intervention, på samma sätt som de slog 

tillbaka den första kapitalistiska interventionen 1918-1920. Nlen 

det betyder ändå inte, att faran för nya kapitalistiska interventio-

ner därmed är upphävd. Den första interventionens nederlag upp-

hävde inte faran för en ny intervention, emedan källan till inter-

ventionsfaran —omringningen av kapitalistiska stater — fortfa-

rande existerar. Inte heller skall ett nederlag för den nya inter-

ventionen upphäva interventionsfaran, därest den kapitalistiska 

omringningen fortfarande kommer att bestå. 

Härav följer, att den proletära revolutionens segeride kapita-

listiska länderna är ett livsintresse för de arbetande i Sovjet-

unionen. 

Sådan var partiets inställning i frägan om socialismens seger i 

vårt land. 

CK krävde, att denna inställning skulle behandlas på den före-

stående fjortonde partikonferensen, att den skulle godkännas och 

antagas som partiets inställning, som en lag för partiet, bindande 

för alla partimedlemmar. 

Denna partiets inställning gjorde oppositionsmännen ytterst 

bestörta. Den gjorde dem i främsta rummet bestörta därför, at.t 

partiet gav den en konkret och praktisk karaktär, förknippade det, 
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med den praktiska planen för landets socialistiska industrialise-

ring och krävde, att den skulle erhålla formen av en partilag, for-

men av en resolution av fjortonde partikonferensen, bindande för 

alla partimedlemmar. 

Trotskistorna uppträdde mot partiets inställning och i mot-

sättning till denna uppställde de den mensjevikiska "teorin om 

den permanenta revolutionen", vilken endast som ett hån mot 

marxismen kunde kallas en marxistisk teori och som förnekade 

möjligheten av det socialistiska uppbyggets seger i Sovjetunionen. 

Bucharinmännen dristade sig inte att uppträda öppet mot par-

tiets inställning. Men de började dock i all tysthet att emot den-

samma ställa upp sin egen "teori" om bourgeoisins fredliga in-

växande isocialismen, kompletterande den med en ny paroll: "Be-

rika er!" Hos Bucharinmännen gick det hela ut på, att socialismens 

seger inte betyder bourgeoisins likviderande, utan dess ompyss-

lande och berikande. 

Sinovjev och Kamenjev var en tid beredda att komma stickan-

de med förklaringen, att socialismens seger i Sovjetunionen är 

omöjlig på grund av landets tekniska och ekonomiska efterbliven-

het, men sedan blev de tvungna att dra sig tillbaka. 

Den fjortonde partikonferensen (april 1925) fördömde alla des-

sa kapitulations-"teorier" av öppna och förstuckna oppositionsmän 

och stadfäste partiets inställning på socialismens seger i Sovjet-

unionen samt antog en motsvarande resolution. 

Ställda mot väggen, föredrog Sinovjev och Kamenjev att rösta. 

för denna resolution. Men partiet visste, att de endast uppsköt 

sin kamp mot detsamma, att de beslöt att "leverera batalj mot par-

tiet" pä fjortonde partikongressen. De samlade sina anhängare i 

Leningrad och formerade den s. k. "nya oppositionen". 

I december 1925 öppnades fjortonde partikongressen. 

Kongressen ägde rum i en spänd situation inom partiet. Under 

hela den tid partiet existerat hade det aldrig förekommit en sådan 

situation, att en hel delegation frän ett stort particentrum, liksom 

nu Leningraddelegationen, berett sig att uppträda mot sin CK. 

I kongressen deltog 665 delegater med beslutande röst och 641 
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med rådgivande röst, representerande 643.000 partimedlemmar och 

445.000 kandidater, det vill säga något mindre än på föregående 

kongress. Här yttrade sig resultaten av den partiella rensningen av 

cellerna i högskolorna och sovjetinstitutionerna, vilka visat sig 

vara förorenade med partifientliga element. 

Centralkommittens politiska verksamhetsberättelse avgavs av 

kamrat Salin. Han skisserade en åskådlig bild av Sovjetunionens 

växande politiska och ekonomiska makt. Tack vare sovjet-

hush<illnings~,ystemets företräden hade både industrin och jord-

bruket återupprättats på relativt kort tid och närrnade sig för-

krigsnivån. Kamrat Stalin påvisade att man trots dessa framgån-

gar ej fick slå sig till ro, emedan dessa framgångar inte kunde 

uppll~iva det faktum, att vårt land fortfarande var• ett efterblivet 

land, ett agrarland. Jordbruket levererade två tredjedelar av hela 

produktionen, industrin endast en tredjedel. För partiet, sade kam-

rat Stalin, reser sig i hela sin vidd frågan om vårt lands förvand-

ling till ett industriland, ekonomiskt oberoende av de kapitalistis-

ka länderna. Detta är möjligt att genomföra och det måste genom-

föras. Partiets centrala uppgift blir kampen för landets socialis-

tisk~i industrialisering, kampen för socialismens seger. 

''Att förvandla vårt land från ett agrarland till ett industri-

land, som är i stånd att med sina egna krafter framställa den 

nödvändiga utrustningen —just däri ligger vår generallinjes 

innebörd, dess grund" —påvisade kamrat Stalin. 

Landets industrialisering säkrade dess ekonomiska självständig-

het, stärkte dess försvarsduglighet och skapade de betingelser, 

som var nödvändiga för socialismens seger i Sovje~ unionen. 

Mot partiets generallinje uppträdde sinovjevmännen. >Vlot Sta-

lins plan för den socialistiska industrialiseringen ställde sinov-

jevmannen Sokolnikov en borgerlig plan, som var gängse bland 

imperialismens hajar. Enligt denna plan skulle Sovjetunionen för-

bli ett agrarland, som i huvudsak skulle producera råvaror och 

livsmedel, utföra dessa till utlandet och därifrån införa maskiner, 

vilka landet ej själv producerade och ej skulle producera. Under• 

de förhållanden som rådde 1925 hade denna plan betytt en plan 
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för Sovjetunionens ekonomiska förslavande under• det industriellt 

utvecklade utlandet, en plan för att befästa Sovjetunionens indu-

striella efteri~livenliet till fördel för• imperialisthajarna i de kapita-

listiska länderna. 

Att godkänna denna plan betydde att förvandla vårt land till 

ett hjälplöst agi•ariskt, jordbrukande bihang åt den kapitalistiska 

världen, att lämna det vapenlöst och svagt gentemot de omringan-

de kapitalistiska staterna samt sist och slutligen gravlägga socia-

lismens verk i Sovjetunionen. 

Kongressen brännmärkte sinovjevmännens ekonomiska "plan" 

som en plan för Sovjetunionens förslavande. 

"Nya oppositionen" hade inte heller någon hjälp av sådana an-

grepp som påstäendet (tvärtemot Lenin'.) att vår statsindustri 

inte skulle vara en socialistisk industri, eller förklaringen (också 

tvärtemot Lenin !) att medelbonden ej skulle kunna vara arbetar-

klassens bundsförvantidet socialistiska uppbyggnadsarbetet. 

Kongressen brännmärkte dessa angrepp av "nya oppositionen" 

som antileninska. 

Kamrat Stalin avslöjade "nya oppositionens" trotskistisk-men-

sjevikiska väsen. Han påvisade att Sinovjev och Kamenjev endast 

värmt upp gammal skåpmat som tillagats av de partifiender, vilka 

Lenin på sin tid skoningslöst bekämpat. 

Det framstod klart, att sinovjevmännen var dåligt maskerade 

trotskistor. 

Kamrat Stalin underströk, att partiets viktigaste uppgift var ett 

fast förbund mellan arbetarklassen och medelbonden för upp-

byggandet av socialismen. Han visade på två avvikelser i bonde-

frågan, vilka då fanns i partiet och utgjorde en fara för detta för-

bund. Den första avvikelsen : underskattning och förringande av 

kulakfaran, den andra : panik, skräck för kulaken och underskatt-

ning av medelbondens roll. På frågan om vilken avvikelse, som va: 

skadligast, svarade kamrat Stalin : "Båda är skadligast, både der. 

förra och den senare avvikelsen. Och om dessa avvikelser får ut-

vecklas, så kan de demoralisera och förstöra partiet. Till all lycka 
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har vi krafter• i partiet, vilka mäktar att rensa bort l~äde den 

förra och den senare avvikelsen." 

Mycket riktigt, partiet krossade och rensade bort säväl "vän-

ster"- som högeravvikelsen. 

I det fjortonde partikongressen sammanfattade resultaten av 

debatterna om det ekonomiska uppbygget, förkastade den enhälligt 

oppositionsmännens kapitulationsplaner och fastslog i sitt berömda 

beslut 

"Beträffande det ekonomiska uppbygget utgår kongressen 

il'r~ln att vårt land, den proletära diktaturens land, har 'allt son. 

1~E~hövs för att bygga upp det fullkomliga socialistiska samhäl-

let' (Leyti~i). Kongressen anser, att kampen för det socialistiska 

uppbyggets seger i Sovjetunionen är vårt partis huvuduppgift." 

Fjortonde partikongressen stadfäste partiets nya stadgar. 

I+'ruin och med den fjortonde partikongressen började vårt part: 

kalla sig Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna) —

SUKP(b). 

Sinovjevmännen, som blivit slagna på kongressen, underkasta-

de sig inte partiet. De började bekämpa fjortonde kongressens be-

slut. Omedelbart efter fjortonde kongressen anordnade Siiiovje~• 

ett möte av Kommunistiska Ungdomsförbundets guvernements-

kom~nitte i Leningrad, vars spetsar uppfostrats av Sinovjev, Salut-

skij, Bakajev, Jevdokimov, Kuklin, Safarov och andra dubbelspe-

lare i en anda av hat till partiets leninska CK. På. detta möte fat-

tade Kommunistiska Ungdomsförbundets guvernementskommitte i 

Leningrad det i Sovjetunionens Leninska Kommunistiska Ung-

domsförbunds historia oerhörda beslutet att vägra underkasta sig 

fjortonde partikongressens beslut. 

Men de sinovjevska spetsarna i Leningrads kommunistiska 

ungdomsorganisation återspeglade absolut inte stämningen blarc~ 

ungkommunisternas massor i Leningrad. Därför blev de lätt s1aL-

na, och Leningrads kommunistiska ungdomsorganisation intog 

snart ånyo den plats som tillkom den inom ungdomsförbundet. 

Vicl slutet av fjortonde kongressen sändes en grupp kongress-

delegater —kamraterna Molotov, Kirov, Vorosjilov, Kalinin, An-
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drejev och andra till Leningrad. Man måste klargöra för medlem-

marna av Leningrads partiorganisation den brottsliga, antibolsje-

vikiska karaktären av den position, som Leningraddelegationen, 

vilken på bedrägligt sätt tillskansat sig mandaten, intagit på kon-

gressen. Mötena med referat om kongressen fick ett stormigt för-

lopp. En ny extra partikonferens i Leningrad inkallades. Den över-

vägande massan av medlemmarna i Leningrads partiorganisatior. 

(över 97 procent) godkände helt fjortonde partikongressens be-

slut och utdömde den partifientliga sinovjevska "nya oppositio-

nen". Denna bestod redan då av generaler utan arme. 

Leningrads bolsjeviker stannade kvar i främsta lodon av Lenins-

Stalins parti. 

I sin r osume av resultaten av fjortonde partikongressens ar-

bete, skrev kamrat Stalin 

"Den historiska betydelsen av SUKP:s fjortonde kongress be-

står iatt den förmådde fullständigt blotta nya oppositionens 

fel, att den utdömde dess klentro och jämmer, klart och tydligt 

utstakade vägen för den fortsatta kampen för socialismen, gav 

partiet ett segerperspektiv och på så sätt väpnade proletaria-

tet med en orubblig tro på det socialistiska uppbyggets seger.'' 

(Staliyt, Leninismens grundfrågor, b. I, s. 194.) 

KORT SAMMANFATTNING 

övergångsåren till fredligt arbete för folkhushållningens åter-

uppbyggande bildar en av de mest ansvarsfyllda perioderna i bol-

sjevikpartiets historia. I en spänd situation förmådde partiet full•• 

borda den svåra vändningen från krigskommunismens politik till 

den nya ekonomiska politiken. Partiet befäste förbundet mellan 

arbetarna och bönderna på ny ekonomisk grundval. De Socialis-

tiska Sovjetrepublikernas Union skapades. 

På den nya ekonomiska politikens väg nåddes avgörande fram-

gångar ifråga om folkhushållningens återupprättande. Sovjetlan-
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det gick med framgång genom återuppbyggnadsperioden i folk-

hushällningeny utveckling och började gä över till en ny period, 

till perioden av landets industrialisering. 

Övergången från inbördeskriget till det fredliga socialistiska 

uppbygget beledsagades, särskilt under den första tiden, av stora 

svårigheter. Bolsjevismens fiender, de partifientliga elementen in-

om S~UKP(b) :s led, förde under hela denna period en förtvivlat! 

kamp mot det leninska partiet. I spetsen för dessa partifientliga 

element stod Trotshij. Hans hantlangare i denna kamp var Kamer.-

jev, Sinovjev, Bucharin. Oppositionsmännen räknade med att ef-

ter Lenins död kunna demoralisera det bolsjevikiska partiets led, 

spränga partiet, infektera det med misstro till socialismens seger 

i Sovjetunionen. I själva verket försökte trotskistorna att i Sov-

jetunionen skapa en politisk organisation för den nya bourgeoisin, 

ett annat parti —den kapitalistiska restaureringens parti. 

Under Lenins fana slöt partiet upp kring sin leninska CK, kring 

kamrat Stalin, och tillfogade säväl trotskistorna, som ocksä deras 

nya vänner iLeningrad — Sinovjevs-Kamenjevs n~•a opposition 

— ett nederlag. 

Sedan bolsjevikernas parti ackumulerat krafter och medel, för-

de det landet fram till en ny historisk etapp —till den socialis-

tiska industrialiseringens etapp. 

351 



TIONDE KAPITLET 

bolsjevikernas parti i kamp iör landets 

socialistiska industrialisering. 
(1926-1929) 

1. DEN SOCIALISTISKA INDUSTRIALISERIIVGS-

PERIODE\TS SVåRIGHETER OCH DERAS BEKÄM-

PANDE. DET PARTIFIENTLIGA TROTSKIJ-SINOV-

JEVSKA BLOCKETS BILDANDE. BLOCKETS SOVJET-

FIENTLIGA AKTIONER. BLOCKETS NEDERLAG. 

Efter fjortonde kongressen utvecklade partiet kampen för atp 

förverkliga sovjetmaktens generalkurs pä landets socialistiske 

industria.liserin y. 

Under återuppbyggnadsperioden bestod uppgiften i att fram-

för allt åstadkomma ökad livaktighet inom jordbruket och där•• 

ifrån erhålla råämnen och livsmedel, att återupptaga driften i 

industrin, återupprätta denna och återupprätta förefintliga verk-

städer och fabriker. 

Sovjetmakten hade relativt lätt gått i land med dessa upp-

gifter. 

12en återuppbyggnadsperioden uppvisade tre stora brister. 

För det första hade den att göra med gamla verkstäder ocl: 

fabriker och deras gamla, efterblivna teknik, vilka snart kunde 

bli obrukbara. Uppgiften bestod i att förse dem med annan ut-

rustning pä den nya teknikens grundval. 

För det andra hade återuppbyggnadsperioden att göra med er: 

industri, vars basis var alltför trång, ty bland antalet av de fabri-

ker och verkstäder sorn fanns, fattades de tiotals ocr~ hundratals 
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maskinfabriker, vilka var absolut nödvändiga för landet, men 

som vi ännu inte hade och som måste byggas, ty industrin kan e~ 

anses vara en verklig industri om inte sådana fabriker finnes. 

Uppgiften bestod i att upprätta sådana fabriker och att förse der.: 

med modern teknisk utrustning. 

För det tredje hade återuppbyggnadsperioden företrädesvis 

att göra med den lätta industrin, vilken den utvecklade och ställ-

de på rätt köl. Nlen i fortsättningen började lätta industrins 

utveckling hämmas av tunga industrins svaghet —för att nu inte 

tala om andra av landets behov, vilka endast kunde tillfredsstäl-

las gettom tunga industrins utveckling. Uppgiften bestod i att nu 

förlägga tyngdpunkten till den tunga industrin. 

lilla dessa nya uppgifter måste lösas genom den socialistisk: 

industrialiseringens politik. 

En liel rad industrigrenar, som inte funnits i Tsarryssland, mås-

te byggas upp från grunden —man måste bygga nya maskinfa-

briker, verktygsmaskinfabriker, automobil- och kemiska fabriker, 

metallverk, upprätta en egen tillverkning av motorer och utrust-

ning för kraftstationer, öka utvinningen av metall och kol, ty allt 

detta var nödvändigt för socialismens seger i Sovjetunionen. 

Det tiar nödvändigt att skapa en ny försvarsindustri —att bygga 

tiya artilleri-, ammunitions-, flygmaskins-, tanks- och kulsprutefa-

briker, ty det krävde Sovjetunionens försvarsintressen under d 

förhållanden, som omringningen av kapitalistiska stater skapar. 

Det var nödvändigt att bygga traktorfabriker, fabriker för til:-

~•erkning av moderna lantbruksmaskiner och förse jordbruket mecl 

deras produktion, för att ge de små individuella bondehushållens 

miljoner möjlighet att övergå till storproduktion i kollektivjord-

bruk, ty detta var nödvändigt för socialismens seger pä lands-

bygden. 

l~llt detta måste industrialiseringspolitiken ge, ty däri bestod 

landets socialistiska industrialisering. 

Det är klart, att en så omfattande nybyggnadsverksamhet e~ 

kunde företagas utan penningplaceringar imiljardomfattning. 

Det fanns ingen möjlighet att räkna med utländska lån, ty de ka-
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pitalistiska länderna vägrade att bevilja sådana. Det gällde att 

bygga med egna medel, utan hjälp utifrån. Och vårt land var vid 

denna tid ännu inte ett rikt land. 

Detta var nu en av de huvudsakligaste svårigheterna. 

De kapitalistiska länderna har vanligen skapat sin tunga indtt-

stri tack vare tillflöde av medel utifrån: på bekostnad av koloni-

ernas utplundrande, på bekostnad av de besegrade folkens kontri-

butioner, på bekostnad av utrikeslån. För att få medel till industri-

aliseringen kunde Sovjetlandet principiellt ej ta sin tillflykt til: 

sådana smutsiga källor sorl utplundring av kolonier eller beseg-

rade folk. Vad utrikeslänen beträffar, så var denna källa stäng: 

för Sovjetunionen eftersom de kapitalistiska länderna v~igrade 

att ge lån. Man måste finna medel inom landet. 

Och man fann sådana medel inom Sovjetunionen. 

I Sovjetunionen fann man sådana ackumulationskällor, sor:, 

ingen enda kapitalistisk stat känner. Sovjetstaten hade till sig: 

disposition erhållit alla fabriker och verkstäder, all jord, som der 

socialistiska Oktoberrevolutionen fråntagit kapitalisterna ocli 

godsägarna, trafikväsendet, bankerna, utrikes- och inrikeshan-

deln. Vinsterna från de statliga fabrikerna och verkstäderna, från 

trafikväsendet, handeln och bankerna gick nu inte till underhåll 

av kapitalisternas parasitklass, utan till industrins fortsatta ut-

vidgande. 

Sovjetmakten hade annullerat tsarskulderna, för vilka folket 

årligen betalat hundratals miljoner guldrubel bara i räntor. Då 

sovjetmakten upphävde godsägarnas äganderätt till jorden, befri-

ade den bönderna från plikten att årligen betala godsägarna om-

kring 500 miljoner guldrubel i arrendeavgift för jorden. Frigjordå 

från hela denna börda, kunde bönderna hjälpa staten att bygga er. 

ny mäktig industri. Det var ett livsintresse för bönderna att er-

hålla traktorer och lantbruksmaskiner. 

Alla dessa inkomstkällor stod till Sovjetstatens disposition. De 

kunde ge hundratals mil joner och miljarder rubel för den tunga 

industrins skapande. Man måste bara gå ekonomiskt till verket 

och införa den strängaste sparsamhet ifråga om penningutgifter-
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na, rationalisera produktionen, sänka produktionens självkestn~-

der, likvidera improduktiva utgifter o. s. v. 

Just så gjorde också sovjetmakten. 

Z'ack vare sparsamhetslinjen samlades för varje år allt större 

summor för nybyggnadsverksamheten. Det blev möjligt att börja 

anligga sådana jätteföretag som vattenkraftverket vid Dnjepr, 

järiiv~igslinjen Turkestan—Sibirien, Stalingrads traktorverk, az•-

betsmaskinfabriker, automobilfabriken "Amo" (numera Stalin-

fabriken "ZIS") o. s. v. 

Medan man budgetåret 1 oktober 1926 till 1 oktober 1927 inves-

terade omkring 1 miljard rubel i industrin, så kunde man redan; 

tre år senare investera omkring 5 miljarder rubel. 

Industrialiseringen gick framåt. 

I stärkandet av Sovjetunionens socialistiska hushållning såg de 

kapitalistiska länderna ett hot mot det kapitalistiska systemet: 

existens. Därför vidtog de imperialistiska regeringarna alla till 

buds stående medel för att utöva ny påtryckning på Sovjetunio-

nen, för att bringa i förvirring, omintetgöra eller åtminstone 

hämma industrialiseringsarbetet iSovjetunionen. 

I ii~a j 1927 organiserade de engelska konservativa ("diehards") , 

som }~efann sig i regeringsställning, ett provokatorislit överfal' 

på "Artos" (Sovjetorganisation för handel med England). Den 

26 maj 1927 kungjorde den konservativa engelska regeringen, att 

England brutit de diplomatiska och handelsförbindelserna mec] 

Sovjetunionen. 

Deii 7 juni 1927 mördades Sovjetunionens sändebud i Warszawa, 

kamrat Vojkov, av en rysk vitgardist, som hade polslit medborgar-

skap. 

Samtidigt begick engelska spioner och diversanter på Sovjet-

unionens territorium ett bombattentat mot en partiklubb i Lenin-

grad, varvid omkring 30 personer sårades, däribland en del svårt. 

Sommaren 1927 ägde nästan samtidigt överfall rum på sovjet-

legationerna och handelsrepresentationerna i Berlin, Peking, 

Shanghaj och Tientsin. 

Detta ökade ytterligare svårigheterna för sovjetmakten. 
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Men Sovjetunionen gav inte efter för trycket och avvärjde med 

lätthet imperialisternas och deras agenters provokatoriska attan°-

ker. 

Trotskisterna och andra oppositionsmän förorsakade partiet 

och Sovjetstaten inte mindre svårigheter genom sitt undermine-

ringsarbete. Det var inte utan anledning kamrat Stalin vid denns. 

tid yttrade, att "det håller på att bildas någonting i stil med en 

enhetsfront från Chamberlain till Trotskij" mot sovjetmakten. 

Trots fjortonde partikongressens beslut och oppositionens lojali-

tetsförklaring lade oppositionsmännen ej ned vapnen. Tvärtom, d~ 

forcerade ytterligare sitt underminerings- och splittringsarbete. 

Sommaren 1926 sammansluter sig trotskisterna och sinovjev-

männen till ett partifientligt block, kring vilket de samlar restern~c 

av alla slagna oppositionsgrupper och lägger grundvalen för sitt: 

antileninska illegala parti, varigenom de gör sig skyldiga till etc 

grovt brott mot partiets stadgar och partikongressernas beslut. 

som förbjuder fraktionsbildning. Partiets CK uttalar varningen, 

att om ej detta partifientliga block, som utgör en efterbildning 

av det kända mensjevikiska augustiblocket, upplöses, så kan det 

sluta illa för dess anhängare. Men blockets anhängare låter inte 

hejda sig. 

På hösten samma år, just inför femtonde partikonferensen, går 

de till attack på partimöten vid fabrikerna i Moskva, Leningrad 

och andra städer, varvid de försöker påtvinga partiet en ny dis-

kussion. Här framlägger de till partimedlemmarnas behandling 

sin plattform, som är en kopia av trotskist-mensjevikernas sed-

vanliga antileninska plattform. Oppositionsmännen mötes av ett 

rungande bakslag från partimedlemmarnas sida, och på en del 

ställen kör man helt enkelt ut dem från mötena. CK varnar ånyo 

blockets anhängare, att partiet ej längre kan tolerera deras under-

mineringsarbete. 

Oppositionsmännen inlämnar till CK en av Trotskij, Sinovjev, 

Kamenjev och Sokolnikov undertecknad förklaring, vari de utdö-

mer sitt fraktionsarbete och lovar att framdeles förhålla sig lo-

jalt. Icke desto mindre fortsätter blocket i verkligheten att exi-

356 



stera, och dess anhängare inställer inte sitt partifientliga mull-

vadsarbete. De fortsätter att sammansvetsa sitt antileninska parti, 

organiserar ett illegalt tryckeri, inför medlemsavgifter för sina 

anhängare och ger spridning ät sin plattform. 

I samband med detta trotskisternas och sinovjevmännens upp-

trädande tar femtonde partikonferensen (november 1926) oc}i 

Kommunistiska Internationalens Exekutivkommittes utvidgade 

plenum (december 1926) upp frågan om det trotskij-sinovjevska 

blocket till behandling och brännmärker i sina beslut blockets an-

hängare som splittrare, vilka i sin plattform glidit ned till mensje-

vikiska positioner. 

Men inte heller detta gjorde något intryck på blockets anhän-

gare. Ar 1927, vid den tidpunkt, då de engelska konservativa bröt. 

de diplomatiska och handelsförbindelserna med Sovjetunionen, for-

cerade de ånyo sina angrepp mot partiet. De kokade ihop en n~~ 

antileninsk plattform, som kallades "de 83 : s plattform", och bör-

jade sända ut den till partiets medlemmar, varjämte de av CK 

krävde en ny allmän partidiskussion. 

Av alla oppositionella plattformer var detta säkerligen den mest 

förljugna och fariseiska plattformen. 

I ord, d. v. s. i plattformen, gjorde trotskisterna och sinovjev-

männeii inga invändningar mot att iakttaga partiets beslut samt 

uttalade sig för lojalitet, men i handling bröt de på~ det grövsta 

sätt mot partiets beslut och hånade varje lojalitet gentemot par-

tiet och dess CK. 

I ord, d. v. s. i plattformen, gjorde de inga invändningar mod 

partiets enhet och uttalade sig mot sprängning, men i handlin 

bröt de på det grövsta sätt mot partiets enhet, höll kurs pä 

sprängning och hade redan sitt särskilda illegala, antileninska 

parti, vilket ägde alla förutsättningar att växa över i ett sovjet-

fientligt, kontrarevolutionärt parti. 

I ord, d. v, s. i plattformen, uttalade de sig för industrialise-

ringspolitiken och beskyllde rent av CK för att den ej utförde in-

dustrialiseringen itillräckligt snabbt tempo, men i handling ned-

svärtade de partiets beslut om socialismens seger i Sovjetunionen, 
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hånade den socialistiska industrialiseringspolitiken, krävde att en 

hel rad fabriker och verkstäder skulle utlämnas i koncession åt 

utlänningar och fäste sina största förhoppningar vid utländska 

kapitalistiska koncessioner i Sovjetunionen. 

I ord, d. v. s. i plattformen, uttalade de sig för kollektivjord-

bruksrörelsen och beskyllde rent av CK för att den ej utförde kol-

lektiviseringen itillräckligt snabbt tempo, men i handling hånade 

de politiken att dra in bönderna i det socialistiska uppbygget, pre• 

dikade om att "olösliga konflikter" mellan arbetarklassen och 

bönderna var oundvikliga samt fäste sina förhoppningar vid "kul-

tiverade arrendatorer" på landsbygden, d. v. s. vid kulakjord-

bruken. 

Det var den mest förljugna av alla oppositionens förljugna 

plattformer. 

Den var avsedd att bedra partiet. 

' CK vägrade att omedelbart öppna en diskussion och förklarad 

för oppositionsmännen, att en diskussion endast kan öppnas i över-

ensstämmelse med partistadgarna, det vill säga två månader före 

partikongressen. 

I oktober 1927, det vill säga två månader före femtonde kongres-

sen, kungjorde partiets Centralkommitte en allmän partidiskus-

sion. Diskussionsstriden började. Resultaten av diskussionen visa-

de sig bli mer än bedrövliga för det trotskij-sinovjevska blocket. 

För CK:s politik röstade 724.000 partimedlemmar. För trotskis-

ternas och sinovjevmännens block — 4.000, det vill säga mindre 

än en procent. Det partifientliga blocket hade fullständigt slagit: 

ned. Partiets överväldigande majoritet förkastade enigt blockets 

plattform. 

Sådan var den klart uttryckta viljan hos partiet, till vars me-

ning blockets anhängare själva appellerat. 

Men inte heller denna läxa gjorde något intryck på blockets an-

hängare. Istället för att underkasta sig partiets vilja beslöt de att 

bryta mot densamma. Redan före diskussionens avslutande, då 

de såg ett skamligt fiasko vara oundvikligt, beslät de att tillgripa 

ännu mera tillspetsade former för kampen mot partiet och sovjet-
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regeringen. De beslöt att anordna offentliga protestdemonstra-

tioner iMoskva och Leningrad. Till dag för sin demonstration val-

de de den 7 november, Oktoberrevolutionens årsdag, då Sovjet-

unionens arbetande folk anordnar sin revolutionära folkomfattan-

de demonstration. Det var således trotskistornas och sinovjevmän-

nens avsikt att anordna en parallelldemonstration. Som man kunde 

vänta, lyckades blockets anhängare få endast en ynklig skara av 

sina fåtaliga eftersägare ut på gatan. Eftersägarna och deras anfö-

rare sopades bort och vräktes . åt sidan av folkmassornas demon-

stration. 

Nti rådde det inte längre något tvivel om att trotskistorna och 

sinovjevmännen sjunkit ned i antisovjetträsket. Om de i den all-

männa partidiskussionen appellerat till partiet mot CK, så be-

trädde de här med sin ynkliga demonstration vägen att appellera 

till fientliga klasser mot partiet och Sovjetstaten. Då de ställt sig 

som mål att undergräva det bolsjevikiska partiet, måste de ound-

vikligen glida in på vägen till undergrävande av Sovjetstaten, ty 

i Sovjetlandet är bolsjevikpartiet och staten oskiljaktiga. Här-

med ställde sig det trotskij-sinovjevska blockets anförare själva 

utanför partiet, ty det var omöjligt att i bolsjevikpartiets lecl 

längre tolerera folk, som sjunkit ned i antisovjettr~isket. 

Deal 14 november 1927 uteslöt Centralkommittens och Centrala 

kontrollkommissionens förenade möte Trotskij och Sinovjev ur 

partiet. 

2. DEN SOCIALISTISKA INDUSTRIALISERINGENS 

FRAMGÅNGAR. LANTBRUKETS EFTERBLIVENHET. 

PARTIETS FEMTONDE KONGRESS. KURS PÅ JORD-

BRUKETS KOLLEKTIVISERING. DET TROTSKIJ-SII~'OV-

JEVSKA BLOCKETS KROSSAI~TDE. POLITISKT DUBBEL-

SPEL. 

Redan mot slutet av 1927 framträdde de avgörande framgån-

garna för den socialistiska industrialiseringens politik. Under 

negs förhållanden förmådde industrialiseringen på kort tid åstad•• 
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komma en betydande frammarsch. Industrin och jordbruket i 

sin helhet (skogsbruket och fisket inbegripna) nådde ifråga om 

sin bruttoproduktion ej endast förkrigsnivån utan överskred också 

densamma. Industrins specifika vikt inom folkhushållningen steg 

till 42 procent och uppnådde samma nivå som under förkrigstiden. 

Industrins socialistiska del tilltog snabbt på den privatägda 

delens bekostnad och steg från 81 procent budgetåret 1924-25 

till 86 procent budgetåret 1926-27, medan den privata delens 

specifika vikt under samma period sjönk frän 19 procent till 1~? 

procent. 

Detta betydde att industrialiseringen i Sovjetunionen har en 

skarpt utpräglad socialistisk karaktär, att Sovjetunionens indu-

stri utvecklar sig pä en väg, som leder till seger för det socia-

listiska produktionssystemet, att frågan "vem slår vem" på indu-

strins område redan är avgjord till socialismens fördel. 

Lika snabbt trängdes privathandlaren ut ur handeln. På de-

taljhandelns område sjönk dennes andel frän 42 procent budget-

året 1924-25 till 32 procent 1926-27 —för att nu ej tala om 

engroshandeln, där privathandlarens andel under samma tid sjönk 

frän 9 procent till 5 procent. 

I ännu snabbare tempo ökade den socialistiska storindustrin, 

vilken under 1927 —det första året efter återuppbS~ggnadsperio-

den —uppvisade en produktionsökning pä 18 procent i jämförelse 

med året förut. Detta rekordmässiga ökningstal är ouppnåeligt 

för storindustrin i kapitalismens mest utvecklade länder. 

En annan bild företedde jordbruket, särskilt spannrnålsodlingen. 

Ehuru jordbruket i sin helhet överskridit förkrigsnivån, uppnåd-

de likväl bruttoproduktionen idess huvudgren — spannmålsod-

lingen —endast 91 procent av förkrigsnivån, och spannmålspro-

duktionens varudel, som avyttrades för städernas försörjning, 

nådde knappast upp till 37 procent av förkrigsnivån, varjämte 

alla uppgifter tydde på, att det förelåg fara för att varuproduk-

tionen av spannmål ytterligare skulle sjunka. 

Detta betydde, att den 1918 inledda söndersplittringen av de 
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stora varuproducerande jordbruken i småbruk och småbrukens 

i rena miniatyrjordbruk alltjämt pågick, att småbruket och minia-

tyrjordbruket höll på att bli till hälften naturahushållning, sorr. 

var i stånd att leverera endast ett minimum av varuspannmål, 

att spannmålsjordbruket, som 1927 producerade något mindre 

spannmål än spannmålsjordbruket före kriget, likväl inte 

kuiicie avyttra till städerna mer än något över en tredjedel av 

den spannmålsmängd, som spannmålsjordbruket under förkrigs-

tideci kunde sälja. 

Udder ett sådant tillstånd inom spannmålsjordbruket, rådde 

det intet tvivel om att armen och städerna i Sovjetunionen skulle 

komma att stå inför en kronisk hunger. 

Det var en kris för spannmålsjordbruket, på vilken måste följa 

en kris för boskapsskötseln. 

För att komma ur detta läge var det nödvändiåt att övergå 

till stordrift inom jordbruket, vilken vore i stånd att använda 

traktorer och lantbruksmaskiner och flerdubbelt öka spannmåls-

jordbrukets varuproduktion. Landet stod inför två möjligheten 

antingen övergå till kapitalistisk stordrift, vilket skulle betyda 

bondemassornas ruin, undergång för förbundet mellan arbetar-

klassen och bönderna, stärkande av kulakerna och nederlag för 

socialismen på landsbygden; eller också att slå in på vägen till 

sammanslagning av småbondebruken till stora socialistiska jord-

bruk, till kollektivjordbruk, som är i stånd att använda traktorer 

och andra moderna maskiner för ett snabbt uppsving av spann-

målsodlingen och dess varuproduktion. 

Det är klart, att bolsjevikpartiet och Sovjetstaten endast kunde 

slå in på den sistnämnda vägen, på kollektivbruksvägen för jord-

brukets utveckling. 

Härvid stödde sig partiet på följande anvisningar av Lenin 

ifråga om nödvändigheten av att övergå från småbondebruken 

till arteliserad, kollektiv stordrift inom jordbruket 

a) "~Ied småbruket kan man inte komma ut ur armodet." 

(Le~ai~z, Saml. verk, b. XXIV, s. 540.) 

l~) "Om vi fortsätter att hänga fast vid de gamla småbruken, 
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om än som fria medborgare på fri jord, så botas vi i alla fall 

av en oundviklig undergång." (Lenin, Saml. verk, b. XX, s. 417.) 

c) "För att kunna utveckla bondebruket vidare, är det nöd-

vändigt att varaktigt trygga en fortsatt övergång, och en fort-

satt övergång består oundvikligen i att det minst inbringande 

och mest efterblivna, isolerade småbondebruket successivt för-

enar sig och organiserar en samhällelig stordrift inom jord-

bruket." (b. XXVI, s. 299. ) 

d) "Endast om det 13~ckas oss att i handling visa bönderna 

det samhälleliga, kollektiva, kooperativa, arteliserade jordbru-

kets företräden, endast om det lyckas oss att bistå bonden med 

hjälp genom det kooperativa, arteliserade jordbruket, endast 

då skall arbetarklassen, som håller statsmakten ~ sina händer, 

verkligen bevisa för bonden att den har rätt, då skall den verk-

ligen varaktigt och på ett riktigt sätt dra den mångmiljonhöv-

dade bondemassan över på sin sida." (b. XXIV, s. 579. ) 

Sådan var situationen inför den femtonde partikongressen. 

Partiets femtonde kongress öppnades den 2 december 1927. i 

kongressen deltog 898 delegater med beslutande röst och 771 mer. 

rådgivande röst, vilka representerade 887.233 partimedlemmar octi, 

348.957 kandidater. 

I sin verksamhetsberättelse fastslog kamrat Stalin i-ldustriali-

seringens framgångar och den socialistiska industrins snabba till-

vät samt ställde partiet uppgiften att: 

"Utvidga och befästa våra socialistiska kommandopositioner• 

i alla grenar av folkhushållningen såväl i staden som på lands-

bygden samt hålla kurs på likvidering av de kapitalistiska ele-

menten inom folkhushållningen." 

Då kamrat Stalin jämförde jordbruket med industrin och fram-

höll jordbrukets, särskilt spannmålsjordbrukets efterblivenhet, 

vilken förklarades av att det splittrade jordbruket ej tillåter an-

vändande av modern teknik, betonade han, att detta onormala 

tillstånd inom jordbruket skapade ett hotande läge för hela folk-

hushållningen. 

"Var finns då en utväg?" —frågade kamrat Stalin. 
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"Utvägen —svarade kamrat Stalin — ligger i övergäng från 

små och splittrade bondebruk till stora och förenade bruk p~~, 

basis av samhällelig brukning av jorden, den ligger i övergänö 

till kollektiv brukning av jorden på basis av den nya högt ut-

vecklade tekniken. Utvägen ligger i att man sä smäningom men 

oavlåtligt, inte medelst påtryckning, utan genom bevis och över-

tyg<~nde, förenar småbruken och miniatyrjordbruken till stor-

bruk pä basis av samhällelig, kooperativ, kollektiv bruknin~~ 

av jorden med användande av lantbruksmaskiner och trakto-

rer, med användande av vetenskapliga metoder för jordbrukets 

intensifiering. Någon annan utväg finnes inte." 

Den femtonde kongressen beslöt att med alla medel utveckls 

jordr~rukets kollektivisering. Kongressen fastställde en plan för 

kollektivjordbrukets och sovjetjordbrukets utvidgande och befäs-

tande och gav klara anvisningar om metoderna i kampen för jord-

brukets kollektivisering. 

Samtidigt gav kongressen direktivet att 

"Vidare utveckla offensiven mot kulakerna och vidtaga en 

raci nya åtgärder, som inskränker kapitalismens utveckling p~~ 

landsbygden och leder bondehushållningen iriktning mot socia-

lismen." (SUKP(b) i resolutioner, d. II, s. 260.) 

Med utgångspunkt från rotfästandet av planmässighetens prin-

cip ifolkhushållningen och med sikte på organiserandet av so-

cialismens planmässiga offensiv mot de kapitalistiska elementen 

på hela folkhushållningens front, gav kongressen slutligen res-

pektive organ direktiv att utarbeta den första f e~nårsplane~a för 

folkhushållningen. 

Sedan den femtonde partikongressen avslutat behandlingen av 

det socialistiska uppbyggets frågor, övergick den till frågorna om 

ciet trotskij-sinovjevska blockets likviderande. 

Kongressen konstaterade, att "oppositionen ideologiskt brutit 

med leninismen, urartat till en mensjevikisk grupp, inställt sig 

på kapitulation för den internationella och inhemska bourgeoisins 

krafter samt objektivt förvandlats till verktyg åt en tredje 

363 



kraft mot den proletära diktaturens regim". (SUKP(b) i resolu-

tioner, d. II, s. 232. ) 

Kongressen fann, att meningsskiljaktigheterna mellan partiet 

och oppositionen utvecklats till meningsskiljaktigheter i program-

frågorna, att den trotskistiska oppositionen slagit in på den sov-

jetfientliga kampens väg. Därför förklarade femtonde kongres-

sen, att tillhörighet till den trotskistiska oppositionen och propa-

ganda för dess åsikter är oförenliga med kvarblivande i det bol-

sjevikiska partiets led. 

Kongressen godkände det beslut, som fattades av CK:s och 

CKK:s förenade möte om Trotskijs och Sinovjevs uteslutande tti~ 

partiet, samt beslöt att ur partiet utesluta alla aktiva ledande 

personer tillhörande det trotskij-sinovjevska blocket, exempelvis 

Radek, Preobrasjenskij, Rakovskij, Pjatakov, Serebrjakov, 

I. Smirnov, Kamenjev, Sarkis, Safarov, Lifschitz, Mdivani, Smilga 

och hela den "demokratiska centralismens" grupp (Sapronov, 

V. Smirnov, Boguslavskij, Drobnis o. s. v.) . 

Ideologiskt slagna och organisatoriskt krossade förlorade det 

trotskij-sinovjevska blockets anhängare de sista resterna av sitt 

inflytande bland folket. 

Någon tid efter femtonde partikongressen började de ur par-

tiet uteslutna antileninska elementen inlämna förklaringar om 

att de brutit med trotskismen och anhålla om att bli återupptagna 

i partiet. Partiet kunde självfallet då ännu inte veta, att Trot-

skij, Rakovskij, Radek, Krestinskij, Sokolnikov och andra redan 

länge varit folkfiender, spioner, värvade av det utländska spio-

naget, att Kamenjev, Sinovjev, Pjatakov och andra redan hölt 

på att knyta förbindelser med Sovjetunionens fiender i de kapi-

talistiska länderna för "samarbete" med dem emot sovjetfolket. 

Men partiet hade lärt tillräckligt av erfarenheten för att veta, 

att man kunde vänta vilka nedrigheter som helst av dessa per-

soner, som flera gånger uppträtt mot Lenin och det leninska par-

tiet i de mest ansvarsfulla ögonblicken. Därför förhöll sig partiet 

synnerligen misstroget till förklaringarna. Som en första pröv-

ning av uppriktigheten hos dem, vilka avgett förklaringar, up~~-
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ställdes följande villkor för att de skulle återupptagas i partiet: 

a) offentligt utdömande av trotskismen som en antibolsjevikisk 

och sovjetfientlig ideologi; 

b) offentligt erkännande av att partiets politik är den enda 

riktiga ; 

c) ovillkorlig underkastelse under partiet och dess organs be-

slut ; 

d) genomgående av en prövotid, under vilken partiet prövar 

dem som avgett förklaring för att efter dess utgång, allt efter 

prövningens resultat, behandla frågan om återupptagande i par-

tiet av de uteslutna var och en för sig. 

Partiet räknade härvid med att de uteslutnas offentliga er-

kännande av dessa punkter under alla förhållanden skulle ha en 

positiv betydelse för partiet, emedan det skulle bryta de trotskij-

sinovjevska ledens enhet, införa upplösning bland dem, ännu 

cn gång demonstrera partiets rättrådighet och makt samt g~ 

partiet möjlighet att —därest förklaringarnas författare vat• 

uppriktiga — äterskänka partiet dess före detta arbetare, och 

-- därest de inte var uppriktiga —avslöja dem inför allas ögon, 

inte l~ingr•e som felande människor, utan som idelösa karriärister, 

vilka bedrar arbetarklassen och oförbätterligt bedriver dubbelspel. 

Majoriteten av de uteslutna antog de villkor partiet uppställt 

för upptagande i partiet och publicerade i pressen motsvarande 

förklaringar. 

Då partiet Ilade medlidande med dem och ej ville vägra dem. 

möjliglicten att ånyo tillhöra partiet och arbetarklassen, erhö'.1 

de på nytt partimedlemmars rättigheter. 

Det visade sig likväl med tiden att de förklaringar, som det 

tt•otskij-sinovjevska blockets "aktiva ledande män" avgivit, pä 

några få undantag när var helt och hållet lögnaktiga och tve-

tungade. 

Det visade sig, att dessa herrar redan innan de avgav sina 

förklaringar, hade upphört att utgöra en politisk riktning, sorr~ 

var beredd att hävda sina åsikter inför folket, och förvandlats till 

en idelös karriäristklick, som var redo att inför allas ögon trampa 

365 



resterna av sina åsikter under fötterna, redo att inför allas ögon 

lovprisa partiets för dem främmande åsikter, redo att byta färd 

som kameleonter, bara för att hålla sig kvar i partiet och i ar-

betarklassen, för att kunna besudla såväl arbetarklassen som dess 

parti. 

De trotskij-sinovjevska "aktiva ledande männen" visade sig 

vara politiska skurkar, som bedrev ett politiskt dubbelspel. 

Politiska dubbelspelare börjar vanligen med bedrägeri och ut-

för sitt smutsiga verk medelst bedrägeri mot folket, mot arbe-

tarklassen, mot arbetarklassens parti. Men politiska dubbelspe-

lare får aldrig betraktas som blotta bedragare. De politiska dub-

belspelarna utgör en idelös klick av politiska karriärister, vilka 

för länge sedan förlorat folkets förtroende och bemödar sig att 

ånyo lura till sig förtroendet genom bedrägeri, genom kameleoii-

teri, genom svekfullhet — på vilket sätt som helst —bara för 

att kunna behålla namnet politiker. De politiska dubbelspelarna 

utgör en principlös klick av politiska karriärister, beredda att 

stödja sig på vem som helst, till och med på kriminella element, 

till och med på samhällets drägg, ja, till och med på folkets svurna 

fiender, för att i ett "passande ögonblick" på nytt krypa fram 

på den politiska arenan och placera sig på folkets nacke såsom 

dess "styresmän". 

Just sådana politiska dubbelspelare visade sig de trotskij-sinov-

jevska "aktiva ledande männen" vara. 

3. OFFENSIVEN MOT KULAKERNA. DEN BUCHARIN-

RYKOVSKA PARTIFIENTLIGA GRUPPEN. FÖRSTA FEM-

ÅRSPLANENS FASTSTÄLLANDE. DEN SOCIALISTISKA 

TÄVLAN. BtSRJAN TILL DEN MASSOMFATTANDE KOL-

LEKTIVRÖRELSEN. 

Det trotskij-sinovjevska blockets agitation mot partiets poli-

tik, mot socialismens uppbyggande, mot kollektiviseringen, lik-

som också bueharinmännens agitation om att man inte skulle 

komma att lyckas med kollektivbruken, att man inte behövde rör~~ 
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kulakerna, då de själva skulle komma att "växa in" i socialis-

men, att bourgeoisins berikande inte skulle innebära någon fara 

för socialismen —all denna agitation vann livlig anklang bland 

de kapitalistiska elementen i landet och framför allt bland ku-

lakerna. Kulakerna visste nu tack vare ekot i pressen, att de e, 

stod ensamma, att de hade försvarare och förespråkare i Trotski j, 

Sinovjev, Kamenjev, Bucharin, Rykov och andra. Det är klart 

att denna omständighet ej kunde undgå att stärka kulakernas 

motst~indsanda mot sovjetregeringens politik. Och mycket riktigt, 

kulakerna började göra ett allt starkare motstånd. Kulakernz 

började massvis vägra att till Sovjetstaten sälja de spannmåls-

överskott, som i ej ringa grad lagrades hos dem. De började ut-

öva terror mot kollektivbrukarna, mot parti- och sovjetfunktionä-

rerna på landsbygden, började anlägga mordbrand mot kollektiv-

jordbruk och mot de statliga leveransställena för spannmål. 

Partiet insåg, att så länge kulakernas motstånd ej var brutet, 

så länge kulakerna ej var slagna i öppen strid inför böndernas 

ögon, skulle arbetarklassen och Röda armen komma att lida brist 

på sp:~iinmål och böndernas kollektivrörelse ej kunna antaga ers 

masskaraktär. 

I enlighet med femtonde partikongressens direktiv övergick par-

tiet till en beslutsam offensiv mot kulakerna. Isin offensiv för-

verkligade partiet parollen att med fast stöd av fattigbonden ocl~ 

stärkt förbund med medelbonden gå till beslutsam kamp mot ku-

lakerna. Till svar på kulakernas vägran att till fastställda pri-

ser sälja spannmålsöverskotten till staten vidtog partiet och re-

geringen en rad utomordentliga åtgärder mot kulakerna, tilläm-

pade strafflagens 107:e paragraf om att enligt domstolsutslag 

konfiskera spannmålsöverskotten av kulakerna och spekulanterna 

i händelse de vägrade att till fastställda priser sälja dessa över-

skott till staten, samt beviljade fattigbönderna en rad privilegier, 

tack vare vilka fattigbönderna erhöll 25 procent av den konfis-

kerade kulakspannmålen till sin disposition. 

De utomordentliga åtgärderna utövade sin verkan : fattigbönder-

na och medelbönderna anslöt sig till den beslutsamma kampen 
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mot kulakerna, kulakerna var isolerade, kulakernas och spekulan-

ternas motstånd var brutet. 1VIot slutet av 1928 hade Sovjetstater. 

redan tillräckliga spannmålsreserver till sin disposition och kol-

lektivrörelsen marscherade framåt med säkrare steg. 

Samma är avslöjades en stor skadegörarorganisation av bor-

gerliga specialister i Sjachtydistriktet i Donbass. Skadegörarna i 

Sjachty stod i nära förbindelse med företagens före detta ägare 

— ryska och utländska kapitalister —samt med utländskt mili-

tärspionage. De ställde sig målet att omintetgöra den socialis-

tiska industrins tillväxt och underlätta kapitalismens återupprät-

tande iSovjetunionen. Skadegörarna ledde arbetet i schakten på 

ett oriktigt sätt för att minska kolutvinningen. De förstörde ma-

skiner och ventilation, organiserade ras, explosioner och mord-

brand i kolschakt, fabriker och kraftstationer. Skadegörarna 

hämmade målmedvetet förbättringen av arbetarnas materiella 

ställning och bröt sovjetlagarna om arbetsskydd. 

Skadegörarna blev ställda till ansvar. De fick av domstolen 

sitt välförtjänta straff. 

Partiets Centralkommitte uppmanade alla partiorganisationer 

att taga lärdom av Sjachtyprocessen. Kamrat Stalin påvisade, att 

de bolsjeviker, som arbetade på det ekonomiska området, själva 

måste bli kännare av produktionstekniken, så att de framdeles 

inte skulle låta sig luras av skadegörarna bland de gamla bor-

gerliga specialisterna, att man måste påskynda utbildningen av 

nya tekniska kadrer av folk från arbetarklassen. 

Enligt beslut av CK förbättrades utbildningen av unga specia-

lister i de tekniska högskolorna. Tusentals partimedlemmar och 

ungkommunister samt partilösa, som var arbetarklassens sal: 

hängivna, mobiliserades till studier. 

Innan partiet övergått till offensiv mot kulakerna, medan de~ 

ännu var sysselsatt med att likvidera det trotskij-sinovjevska 

blocket, höll sig den bucharin-rykovska gruppen mer eller mindre 

lugn, stannade i de partifientliga krafternas reserv, dristade sig 

inte att öppet understödja trotskisterna och uppträdde ibland 

t. o. m. gemensamt med partiet mot trotskisterna. I och med par-
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tiets övergång till offensiv mot kulakerna, då utomordentliga åt-

gärder tillämpades mot kulakerna, kastade den bucharin-rykovska 

gruppen masken och började uppträda öppet mot partiets politik. 

Bucharin-rykovgruppens l:ulaksjäl uthärdade inte längre och 

gruppens anhängare började redan uppträda öppet till kulaker-

nas försvar. De krävde att de utomordentliga åtgärderna skulle 

inställas, skrämde samtidigt enfaldigt folk med att i motsatt fall 

en "degradering" (nedåtgående rörelse, nedgång, förfall) av jord-

bruket kunde inträda och påstod att degraderingen redan börjat. 

Då de ej observerade att kollektivjordbruken och sovjetjordbruken 

-- dessa högsta jordbruksformer -- växte, men såg kulakjord-

brukets nedgång, utgav de kulakjordbrukets degradering för jord-

brukets degradering. För att stärka sig teoretiskt kokade de ihop 

den löjliga "teorin om klasskampens utslocknande" och påstod 

på grund av denna teori, att ju större framgång socialismen får 

i sin kamp mot de kapitalistiska elementen, dess mer kommer 

klasskampen att mildras, att klasskampen snart kommer att full-

ständigt slockna och klassfienden att uppge alla sina positioner 

utan motstånd, att det till följd härav inte finns någon anledning 

att gå till offensiv mot kulakerna. Härmed återupplivade de sin 

utnötta borgerliga teori om kulakernas fredliga inväxande i so-

cialismen och trampade under fötterna leninismens kända tes, en-

ligt vilken klassfiendens motstånd kommer att antaga allt skar-

pare former, ju mer han förlorar marken under fötterna, ju större 

framgångar socialismen vinner, att klasskampen kan "slockna" 

först sedan klassfienden tillintetgjorts. 

Det var inte svårt att förstå, att partiet i den bucharin-rykovska 

gruppens gestalt hade framför sig en högeropportunistisk grupp, 

som skilde sig från det trotskij-sinojevska blocket endast till for-

men, endast däri, att trotskisterna och sinovjevmännen hade en 

viss möjlighet att maskera sitt kapitulantväsen med ultrarevolu-

tionära vänsterfraser om den "permanenta revolutionen", medan 

den bucharin-rykovska gruppen, som uppträdde mot partiet i sam-

band med dettas övergång till offensiv mot kulakerna, inte längre 

hade någon möjlighet att maskera sin kapitulantfysionomi och 
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var tvungen att öppet utan skönmålning och utan mask försvara 

de reaktionära krafterna i vårt land, framför allt kulakerna. 

Partiet förstod, att den bucharin-rykovska gruppen förr ellez• 

senare måste komma att räcka handen åt resterna av det trotskij-

sinovjevska blocket till gemensam kamp mot partiet. 

Samtidigt med sina politiska aktioner bedrev Bucharins och 

Rykovs grupp organisatoriskt "arbete" för att samla sina an-

hängare. Genom Bucharin samlade den ihop borgerliga ungdomar 

i stil med Slepkov, Maretskij, Eichenwald, Goldenber;; och andra, 

genom Tomskij byråkratiserade fackföreningsspetsar (Melnitjan-

skij, Dogadov o. a.) och genom Rykov demoraliserade sovjetspet-

sar (A. Smirnov, Eismont, V. Schmidt o. a.). I gruppen intz•ädde 

beredvilligt sådana personer, som politiskt demoraliserats och ej 

dolde sina kapitulationsstämningar. 

Vid denna tics erhöll Bucharins och RS~kovs grupp understöd av 

spetsarna inom Moskvas partiorganisation (Uglanov, Kotov, Ucha-

nov, Rjutin, Jagoda, Polonslcij o. a.). En del av högern förblev 

härvid maskerad och uppträdde ej öppet mot partiets linje. I 

Moskvas partipress och på partimötena predikade man, att det 

var nödvändigt att göra eftergifter åt kulakerna, att det var 

oändamålsenligt att beskatta kulakerna, att industrialiseringen 

betungade folket, att det var föz• tidigt att bygga upp tunga in-

dustrin. Uglanov uppträdde mot Dnjepz•ostrojs byggande och 

krävde att medel skulle överföras från tunga industrin till den 

lätta. Uglanov och andra högerkapitulanter försäkrade, att Mosk-

va varit och kommer att förbli den enklare textilindustrins stad, 

att det ej är lönt att där bygga maskinfabriker. 

Moskvas partiorganisation avslöjade Uglanov och hans anhän-

gare, tilldelade dem en sista varning och slöt ännu tätare upp 

kring partiets Centralkommitte. På SUKP(b) :s Nloskvakommit-

tes plenum 1928 påvisade kamrat Stalin nödvändigheten att föra 

kamp på två fronter, varvid elden skulle koncentreras mot hö-

geravvikelsen. Högern är kulakernas agentur inom partiet, sade 

kamrat Stalin. 
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"Högeravvikelsens seger i vårt parti skulle lösgöra kapitalis-

mens krafter, undergräva proletariatets revolutionära positioner 

och öka chanserna för kapitalismens återupprättande i vårt 

land" —sade kamrat Stalin. (Leninismens grundfrågor, d. I, 

s. 313. ) 

I början av 1929 avslöjas, att Bucharin på uppdrag av höger-

kapitulanternas grupp genom Kamenjevs förmedling knutit för-

bindelse med trotskisterna och utarbetar en överenskommelse 

med dem om gemensam kamp mot partiet. CK avslöjar höger-

kapitulanternas brottsliga verksamhet och uttalar en varning, att 

denna sak kan sluta illa för Bucharin, Rykov, Tomskij och andra. 

Men högerkapitulanterna låter inte hejda sig. De uppträder i 

CK med en ny partifientlig plattform — en deklaration, som CK 

fördömer. CK varnar dem ånyo och påminner dem om det trotskij-

sinovjevska blockets öde. Men Bucharins och Rykovs grupp fort-

sätter trots allt sin partifientliga verksamhet. Rykov, Tomskij 

och Bucharin inlämnar till CK en förklaring om att de träder 

tillbaka från sina poster, då de tror sig härmed kunna skrämma 

partiet. CK fördömer denna sabotagepolitik att inlämna avskeds-

ansökan. Slutligen finner CK : s novemberplenum 1929 att pro-

pagandan för högeropportunisternas åsikter är oförenlig med kvar-

blivande ipartiets led och föreslår att utesluta Bucharin ur CK:s 

Politiska byrå som högerkapitulanternas initiativtagare och le-

dare, medan Rykov, Tomskij och andra deltagare ihögeroppositio-

nen tilldelas en allvarlig varning. 

Då högerkapitulanternas anförare ser, att saken tar en betänk-

lig vändning, inlämnar de en förklaring om, att de erkänner sina 

fel och riktigheten av partiets politiska linje. 

Högerkapitulanterna beslutar att retirera för en tid, för att 

skydda sina kadrer från att bli tillintetgjorda. 

Härmed slutar den första etappen i partiets kamp mot höger-

kapitulanterna. 

De nya meningsskiljaktigheterna inom partiet undgick inte Sov-

jetunionens yttre fienders uppmärksamhet. Iden tanken, att de 

"nya tvisterna" inom partiet var ett tecken på partiets försva-
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gande, gjorde de ett nytt försök att dra in Sovjetunionen i krig 

och omintetgöra industrialiseringsarbetet i landet, som ännu ej 

vunnit stadga. Sommaren 1929 organiserade imperialisterna en 

konflikt mellan Kina och Sovjetunionen, de kinesiska militarister-

na besatte Ostkinesiska järnvägen (som tillhörde Sovjetunionen) 

och vitkinesiska trupper överföll vårt fosterlands gränser ~ i Fjär-

ran Östern. Men de kinesiska militaristernas anfall likviderades 

på kort tid, militaristerna retirerade, slagna av Röda armen, och 

konflikten slutade med en fredlig överenskommelse med de mand-

sjuriska myndigheterna. 

Sovjetunionens fredspolitik triumferade än en gång trots allt, 

trots de yttre fiendernas intriger och "tvisterna" inom partiet. 

Inom kort återupptogs de diplomatiska och handelsförbindel-

serna mellan Sovjetunionen och England, vilka på sin tid avbröts 

av de engelska konservativa. 

Samtidigt som partiet framgångsrikt slog tillbaka de yttre och 

inre fiendernas attacker, utförde det ett väldigt arbete för att 

utveckla den tunga industrins uppbygge, att organisera den so-

cialistiska tävlan, att bygga upp sovjetjordbruk (sovchos) och 

kollektivjordbruk (kolchos) och slutligen för att förbereda de 

nödvändiga betingelserna för att fastställa och förverkliga den 

första femårsplanen för folkhushållningen. 

I april 1929 sammanträdde den sextonde partikonferensen. Den 

viktigaste frågan på konferensen var första femårsplanen. Kon-

ferensen förkastade en av högerkapitulanterna försvarad "mini-

mi"-variant till femårsplanen och godkände "optimi"-varianten 

för femårsplanen som under alla förhållanden bindande. 

Partiet antog således den berömda första femårsplanen för söcia-

lismens uppbyggande. 

Enligt femårsplanen fastställdes storleken av kapitalanlägg-

ningarna ifolkhushållningen för 1928-1933 till ~i4,6 miljarder 

rubel. Av dessa var 19,5 miljarder rubel avsedda att investeras 

i industrin och elektrifieringen, 10 miljarder rubel i trafikväsen-

det, 23,2 miljarder rubel i jordbruket. 
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Det var en gz•andios plan för att utrusta Sovjetunionens indu-

stri och lantbruk med modern teknik. 

"Femårsplanens huvuduppgift —påvisade kamrat Stalin --

bestod iatt ivårt land skapa en industri, som vore i stånd 

att nyutrusta och omorganisera icke bara industrin i dess hel-

bet, utan också trafikväsendet, också jördbruket — på socialis-

mens grundval." (Stuli~z, Leninismens grundfrågor, d. II, s. 

266-267. ) 

Tz•ots hela sin storslagenhet var denna plan likväl inte på nå-

got sätt överraskande eller svindlande för bolsjevikerna. Den 

hade förberetts genom industrialiseringens och kollektiviseringens 

hela utvecklingsgång. Den hade förberetts genom den arbetsen•~ 

tusiasm, som redan tidigare hunnit gripa arbetarna och bönder-

na och som tog sig uttryck i socialistisk tävlu~a. 

Den sextonde partikonferensen antog en appell till alla arbe~ 

tands om utvecklande av socialistisk tävlan. 

Den socialistiska tävlan uppvisade utomordentliga prov på ar-

bete och ett nytt förhållande till arbetet. På många företag, pä 

kollektivjordbruken och sovjetjordbruken uppställde arbetarna 

och kollektivbrukarna sina egrzu förjaöjdu planer. De uppvisade 

mönster av heroiskt arbete. De ej endast uppfyllde, utan också 

överskred de av partiet och regeringen fastställda planerna för 

det socialistiska bygget. Människornas uppfattning av arbetet 

ändrades. Från en ofri, en påtvingad skyldighet, som arbetet va-

rit under kapitalismen, började det förvandlas "till en hederssak, 

en ärosak, till en tapperhetens och hjältemodets sak". (Stolin.) 

över hela landet pågick ett gigantiskt industriellt nybygge. 

Dnjeproges-bygget l.om igång. I Donbass började man bygga 

fabrikerna i Kramatorsk och Gorlovka, rekonstruera lokomotiv-

fabriken i Lugansk. Nya kolgruvor och masugnaz• växte fram. 

I Uz•al uppfördes Uralmasjstrojs maskinfabriker, de kemiska kom-

binaten i Beresniki och Solikamsk. Bygget av metallverket i 

Magnitogorsk började. Stora automobilfabriksbyggen iMoskva 

och Gorkij igångsattes. Väldiga traktorverk, combinevcrk, en väl-

dig lantbruksmaskinfabrik i Rostov vid Don byggdes. Sovjetunio-
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vens andra kolbas — Kusbass —utvidgades. Ett kolossalt trak-

torverk växte på 11 månader upp på stäppen vid Stalingrad. Vid 

uppförandet av Dnjeproges och Stalingrads traktorverk slog ar-

betarna världsrekorden i arbetsproduktivitet. 

Historien har ännu ej känt en sådan gigantisk slagkraft i det 

industriella nybygget, ett sådant nybyggandets patos, en sådan 

arbetsheroism av arbetarklassens miljonmassor. 

Det var ett arbetarklassens verkliga arbetsuppsving, vilket 

utvecklades på grundvalen av socialistisk tävlan. 

Bönderna stod denna gång arbetarna ej efter. På landsbygden 

inträdde också ett arbetsuppsving av bondemassorna, vilka bygg-

de upp kollektivjordbruk. Bondemassorna började beslutsamt 

övergå till kollektivjordbruken. Härvid spelade sovjetjordbruken 

samt maskin- och traktorstationerna, vilka var utrustade med 

traktorer och andra maskiner, en stor roll. Bönderna kom mass-

vis till sovjetjordbruken, till maskin- och traktorstationerna, iakt-

tog traktorernas och lantbruksmaskinernas arbete, gav uttryck 

åt sin beundran och fattade omedelbart beslut att "gå ini kollek-

tivjordbruken". Splittrade i små och ytterst små individuella jord-

bruk, berövade alla slags drägliga redskap och dz•agkraft~ r, l;e-

rövade möjligheten att lägga de väldiga områdena obrukad jord 

under plogen, berövade utsikterna till förbättring av jordbruket, 

nedtryckta av nöd och enslighet, överlämnade åt sig själva — 

fann bönderna slutligen en utväg, vägen till ett bättre liv i små-

brukens sammanslutning till kollektiver, till kollektivjordbruk —

i traktorerna, som var i stånd att plöja upp även den hårdaste 

jord, vilken obrukad jord som helst — i statens hjälp med ma-

skiner, pengar, folk och råd — i möjligheten att frigöra sig från 

förtrycket under kulakerna, vilka sovjetregeringen helt nyligen 

slagit ned och tryckt till jorden till fromma för böndernas mil-

jonmassor. 

På denna grundval började och utvecklades sedan en massom-

fattande kollektivbruksrörelse, som särskilt stärktes mot slutet 

av 1929 och presterade ett sådant oanat tempo ikollektivjordbru-

kens ökning, vilket inte ens vår socialistiska industri hittills känt. 
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år 1928 uppgick kollektivjordbrukens åkerareal till 1.390.000 

hektar, 1929 till 4.262.000 hektar, och 1930 kunde kollektivjord-

bruken redan planera bearbetning av 15 miljoner hektar. 

"Det måste erkännas —sade kamrat Stalin om kollektivjord-

brukens ökningstempo i sin artikel "Det stora genombrottets 

år" (1929) —att inte ens vår socialiserade storindustri känner 

ett sådant stormande utvecklingstempo, ehuru dess utvecklings-

tempo överhuvud kännetecknas av en stor slagkraft." 

Det var ett genombrott i kollektivrörelsens utveckling. 

Det var början till den massomfattande kollektivrörelsen. 

"Vari består det nyu i den nuvarande kollektivrörelsen ?" — 

frågade kamrat Stalin i sin artikel "Det stora genombrottets 

år". Och han svarade 

"Det nya och avgörande i den nuvarande kollektivrörelsen 

består i att bönderna inte går till kollektivjordbruken i en-

skilda grupper, som tidigare var fallet, utan i hela byar, sock-

nar, räjonger, t. o. m. kretsar. Och vad betyder det ? Det be-

tyder att medelbonden börjat gå till kollektivjordbrulcen. Häri 

ligger grundvalen för det fundamentala genombrott i lantbru-

kets utveckling, som ~~tgör sovjetmaktens viktigaste eröv-

ring . .." 

Det betydde, att uppgiften att likvidera kulakerna som klass 

på grundvalen av den totala kollektiviseringen höll på att mogna 

eller redan mognat. 

KOR'P SAI~II~IAN>: ATZ'NING 

I kampen för landets socialistiska industrialisering övervann 

partiet under åren 1926-1929 kolossala inre och internationella 

svårigheter. Partiets och arbetarklassens ansträngningar ledde till 

seger för landets socialistiska industrialiseringspolitik. 

I huvudsak löstes en av industrialiseringens svåraste uppgifter 

— uppgiften att ackumulera medel för tunga industrins uppbyg-
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gande. Grunden lades för en tung industri, som var i stånd ai 

nyutrusta hela folkhushållningen. 

Den första femårsplanen för det socialistiska uppby~gnadsar 

betet antogs. Ett kolossalt byggande av nya fabriker, sovjct.jord-

bruk och kollektivjordbruk igångsattes. 

Denna frammarsch på socialismens väg åtföljdes av en skärp-

ning av klasskampen i landet och kampen inom partiet. Det vik-

tigaste resultatet av denna kamp : kulakernas motstånd bröts, det 

trotskij-sinovjevska kapitulationsblocket avslöjades som ett sov-

jetfientligt block, högerkapitulanterna avslöjades som en kulak-

agentur, trotskistorna drevs ut ur partiet, trotskistornas och 

högeropportunisternas åsikter förklarades vara oförenliga med 

medlemskap i SUKP (b) . 

Sedan trotskistorna blivit ideologiskt slagna av bolsjevikpartiet 

och förlorat varje fotfäste inom arbetarklassen, upphörde de att 

utgöra en politisk riktning och förvandlades till en principlös kar-

riäristklick av politiska skurkar, till ett band som drev politiskt 

dubbelspel. 

Då partiet lagt grunden för den tunga industrin, mobiliserade 

det arbetarklassen och bönderna till uppfyllande av den första, 

femårsplanen för Sovjetunionens socialistiska omdaning. I landet 

utvecklas en socialistisk tävlan av miljoner arbetande, uppstår 

ett mäktigt arbetsuppsving, utarbetas en ny arbetsdisciplin. 

Denna period avslutas med det stora genombrottets år, vilket 

innebar de väldigaste framgångar för socialismen inom industrin, 

de första betydande framgångarna i jordbruket, medelbondens 

övergång till kollektivjordbruket, början till den massomfattande 

kollektivrörelsen. 
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E L F T E K A P I T L E T 

Bolsjevikernas parti i kamp för jordb~~ukets 

kollektivisering. 
(1930-1934) 

1. DEN INTERNATIONELLA SITUATIONEN UNDER 

AREN 1930-1934. DEN EKONOMISKA KRISEN I DE 

KAPITALISTISKA L giVDER\TA. JAPAN AN\TEKTE-

'P~AR MANDSJURIET. FASCISTERNAS MAKTTILL-

TRÄDE ITYSKLAND. TVA KRIGSHÄRDAR. 

Samtidigt som Sovjetunionen nådde betydelsefulla framgängan 

i landets socialistiska industrialisering och i snabbt tempo utvecl~-

ladc industrin, utbröt i slutet av 1929 i kapitalismcr_s länder er 

ifråga om förödande kraft hittills osedd ekonomisk världsl~ri~, 

vilkcii fortsatte att fördjupas under dc påföljande tre åren. Indzi 

strikrisen sammanflätades med en jordbrukskris, en agrarkris, och 

detta försämrade ytterligare de kapi~~alistiska ländernas läge. 

Samtidigt som industriproduktionen iSovjetunionen under d~ 

tre krisåren (1930--1933) mer än fördubblades och 1933 utgjorde 

201 procent i jämförelse med 1929 års nivå, hade industriproduk-

tionen iUSA vid slutet av 1933 sjunkit till 65 procent av 1929 

års nivå, Englands industriprodulrtion till 86 procent, Tyskland: 

till 66 procent och Frankrikes till 77 procent. 

Denna omständighet demonstrerade än en gång det socialistis• 

ka liushällningssystemets överlägsenhet i jämförelse med det kapi-

talistiska s~~stemet. Den visade, att socialismens land är det enda 

land i världen, som är fritt från ekonomiska kriser. 
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Som resultat av den ekonomiska världskrisen dömdes 24 miljo-

ner arbetslösa till svält, elände och lidanden. Tiotals miljoner bön-

der led av agrarkrisen. 

Den ekonomiska världskrisen skärpte ytterligare motsättningar-

na mellan de imperialistiska ataterna, mellan segerländerna och 

de besegrade länderna, mellan de imperialistiska staterna och de 

koloniala och avhängiga länderna, mellan arbetarna och kapita-

listerna, mellan bönderna och godsägarna. 

Kamrat Stalin påvisade i sin verksamhetsberättelse på sextonde 

partikongressen, att bourgeoisie kommer att söka en utväg ur den 

ekonomiska krisen å ena sidan i arbetarklassens undertryckaiid^ 

genom upprättandet av fascistisk diktatur, det vill säga, en dik-

tatur av kapitalismens reaktionäraste, mest chauvinistiska ocl~~ 

mest imperialistiska element, å andra sidan i lössläppandet av etr 

krig för koloniernas och inflytelsesfärernas nyuppdelning på l,c-

kostnad av de svagt försvarade ländernas intressen. 

Så skedde också. 

~r 1932 skärptes krigshotet från Japans sida. Dä dc japanskor 

imperialisterna såg, att de europeiska makterna och USA helt 

var upptagna av sina inre angelägenheter i samband med den eko-

nomiska krisen, beslöt de att begagna sig av tillfället och försöka 

utöva påtryckning på det svagt försvarade Kina, underkasta s<<~~ 

detta land och där bli situationens herrar. Utan att förklara krig 

mot Kina och genom att fräckt utnyttja de "lokala konflikter", 

som de själva framkallat, sände de japanska imperialisterna sina 

trupper som simpla inbrottstjuvar in i Mandsjuriet. De japansy;~. 

trupperna besatte hela 11'Iandsjuriet och skaffade sig bekväma po-

sitioner för erövring av I~'ordkina och för angrepp mot Sovjet-

unionen. För att skaffa sig fria händer utträdde Japan ur Natio-

nernas Förbund och började forcera sina rustningar. 

Denna omständighet föranledde USA, England och Frankrike 

att öka sina flottrustningar iFjärran Österr_. Japan fullföljde up-

penbart målet att underkasta sig Kina och tränga ut de curopeisku 

och amerikanska imperialistiska makterna därifrån. De senare 

svarade på detta med att öka sina rustningar. 
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Men Japan ställde sig också ett annat m~,l: att erövra F'järrari 

Österns sovjetområde. Det är klart, att Sovjetunionen ej kunde 

sluta ögonen för denna fara och började forcerat stärka Fjärran 

Östernområdets försvarsduglighet. 

Således uppstod, tack vare de fascistiserade japanska imperialis-

terna, den första krigshärden i Fjärran Östern. 

Inte endast i Fjärran Östern skärptes kapitalismens motsättnin-

gar på grund av den ekonomiska krisen, den skärptes också i Eu-

ropa. Den ihållande krisen i industrin och jordbruket, den kolos-

sala arbetslösheten och den växande otryggheten för de egen 

domslösa klasserna ökade arbetarnas och böndernas missnöje. Ar-

betarklassens missnöje förvandlades till revolutionär förbittring. 

Särskilt ökade missnöjet iTyskland —ett land, som var eko-

nomiskt utmattat av kriget, av kontributionerna till de engelsk-

franska scgerlierrarna och av den ekonomiska krisen, där arbetar-

klassens lott va,r att försmäkta under sin egen och den utländska, 

den engelsk-franska bouz•geoisins ok. Därom vittnade vältaligt de 

sex miljoner röster, som det tyska kommunistiska partiet erhöll 

vid de sista riksdagsvalen före fascisternas makttillträde. Der_ 

tyska bourgeoisin såg, att de borgerligt-demokratiska friheter, 

som bevarats i Tyskland, kunde spela den ett elakt spratt, att ar-

betarklassen kunde utnyttja dessa friheter till att utveckla din 

revolutionära rörelsen. Därför kom den till slutsatsen, att det en-

dast fanns ett medel att upprätthålla bourgeoisins makt i Tysk-

land, nämligen att avskaffa de borgerliga friheterna, beröva par-

lamentet (riksdagen} all betydelse och upprätta en terroristisl~, 

borgerligt-nationalistisk diktatur, i stånd att slå ned e.rbetarklas-

sen och finna sig en basis bland de av revanschstämningar be-

härskade småborgerliga massorna. Och bourgeoisin gav makten 

åt fascistpartiet, som för att bedraga folket kallade sig national-

socialistiska partiet, ty bourgeoisin kände väl till, att fascistpaj -

tiet för det första utgör den mest reaktionära och r.1ot arbetar-

klassen mest fientliga delen av den imperialistiska bourgeoisin: 

och för det andra det mest revanschlystna partiet, som var i stån:3 

att dra med sig den nationalistiskt sinnade småbourgeoisins mil-
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jonmassor. Därvid hjälptes den av arbetarklassens förrädare --

den tyska socialdemokratins ledare, Boin med sin samförståncic,-

politik röjde väg för fascismen. 

Sådana var de betingelser, som avgjorde att de tyska fascis-

terna fick makten år 1933. 

I sin verksamhetsberättelse på XVII partikongressen förklaraci~ 

kamrat Stalin vid analysen av händelserna i Tyskland 

"Fascismens seger i Tyskland bör ej endast betraktas som ett 

tecken på svaghet hos arbetarklassen och som ett resultat av 

socialdemokratins svek mot arbetarklassen, vilket röjt väg för 

fascismen. Den måste också betraktas som ett tecken pä svag-

het hos bourgeoisie, som ett tecken på att bottrgeoisin inte 

längre har kraft att härska med parlamentarismens och den 

borgerliga demokratins gamla metoder och därför är tvungen att 

i inrikespolitiken tillgripa terroristiska styrelsemetoder . . ." 

(Stulin, Leninismens grundfrägor, b. II, s. 343.) 

Sin inrikespolitik har de tyska fascisterna präglat genom at? 

anstifta mordbranden på riksdagshuset, bestialiskt slå ned arbe-

tarklassen, tillintetgöra arbetarklassens organisationer och av-

skaffa de borgerligt-demokratiska friheterna. Sin utrikespolitilt 

har de präglat genom utträdet ur Nationernas Förbund och öppen 

förberedelse till krig för att med v~cld revidera de europeiska sta-

ternas gränser till Tysklands förmån. 

Således bildades, tack vare de tyska fascisterna, i Europas cen-

trum en andra krigshärd. 

Det är klart, att Sovjetunionen ej kunde sluta ögonen för ett så-

dant allvarligt faktum. Och den började vaksamt följa händelser-

nas gång i Västeuropa samt stärkte landets försvarsdugligh~!. 

vid dess västra gränser. 
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2. FRÅN POLITIKEN ATT BEGR~iNSA KULAKELE-

MENTEN TILL POLITIKEN ATT LIKVIDERA KULA-

KERNA SOM KLASS. KAMPEN MOT FÖRVRäNG-

NINGARNA AV PARTIETS POLITIK I KOLLEKTIV-

RtSRELSEN. OFFENSIVEN MOT DE KAPITALISTIS-

KA ELEMENTEN LÄNGS HELA FRONTEN. DEN SEX-

TONDE PARTIKONGRESSEN. 

Böndernas massinträde i kollektivjordbruken, som utvecklades 

åren 1929-30, utgjorde resultatet av partiets och regeringens 

hela föregående arbete. Den socialistiska industrins tillväxt 

med masstillverkning av traktorer och maskiner för jord-

bruket; den beslutsamma kampen mot kulakerna under spann-

målslagringskampanjerna 1928 och 1929 ; utbredningen av jorc.~-

brukskooperationen, vilken så småningom vande bönderna vid 

kollektivt jordbruk ; den goda erfarenheten av de första kollektiv-

jordbruken och sovjetjordbruken —allt detta förberedde övergån-

gen till den totala kollektiviseringen, till att bönderna i hela byar, 

räjonger och kretsar inträdde i kollektivjordbruken. 

Övez•gången till den totala kollektiviseringen skedde ej i en så-

dan form, att böndernas stora massa enkelt och fredligt inträdde 

i kollektivbruken utan i form av böndernas masskamp mot kul -

kerna. Den totala kollektiviseringen innebar, att all jord i by n 

skulle övergå till kollektivjordbruket, men då en betydande del av 

denna jord befann sig i kulakernas händer, drev bönderna bott 

kulakerna från jorden, "avkulakiserade" dem, tog deras boskap och 

maskiner samt krävde av sovjetmakten, att kulakerna skulle 

arresteras och förvisas. 

Den totala kollektiviseringen innebal• således avskaffande av 

kulakerna. 

Det var politiken, att på den totala kollektiviseringens grund-

val likvidera kulakerna som klass. 

Vid denna tid fanns det i Sovjetunionen redan en tillräcklig 

materiell basis för att göra upp med kulakerna, bryta deras mot-

stånd, likvidera dem som klass och ersätta deras produktion m~3 

kollektivjordbrukens och sovjetjordbrukens produktion. 
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Ännu år 1927 producerade kulakerna över 600 miljoner puc: 

spannmål, varav de levererade omkring 130 miljoner pud varu-

spannmål. Kollektivjordbruken och sovjetjordbruken kunde 1927 

leverera endast 35 miljoner pud varuspannmål. Ar 1929 hade kollek-

tivjordbruken och sovjetjordbruken växt ut till en betydande kraft, 

tack vare bolsjevikpartiets fasta kurs på sovjetjordbrukens och 

kollektivjordbrukens utveckling samt den socialistiska industrins 

framgångar, som försåg landsbygden med traktorer och lantbruks-

maskiner. Redan detta år producerade kollektivjordbruken och sov-

jetjordbruken minst 400 miljoner pud spannmål, varav de redan le-

vererade över 130 miljoner pud varuspannmål, det vill säga mer än 

kulakerna levererade 1927. Och 1930 skulle kollektivjordbruken och 

sovjetjordbruken leverera —och gjorde det också —över 400 mil-

joner pud varuspannmål, det vill säga ojämförligt mycket mera än 

kulakerna leverade 1927. 

Förskjutningen av klasskrafterna i landets ekonomi och före-

fintligheten av den materiella basis, som var nödvändig för att 

ersätta kulakernas spannmålsproduktion med kollektivjordbrukens 

och sovjetjordbrukens produktion, gav således bolsjevikpartit 

möjlighet att överge politiken att begränsa kulakerna och övergå 

till en ny politik, till politiken att likvidera kulakerna som klass 

h~L brandval av den totala kollektiviseringen. 

Intill 1929 fullföljde sovjetmakten politiken att begränsa kul:~-

kerna. Sovjetmakten pålade kulaken höjd skatt, krävde av honom 

att han skulle sälja spannmål till staten till fastställda priser, be-

gränsade kulakernas jordbruksareal till visst omfång genom l~t-

gen om jordarrende, begränsade kulakjordbrukets storlek genom 

lagen om lönearbetets användande i det individuella bondebruket. 

Men den förde ännu inte politiken att likvidera kulakerna, ty lagar-

na om jordarrende och om anställning av arbetskraft tolererade 

kulakernas existens och förbudet mot "avkulakisering" gav en viss 

garanti i detta avseende. Denna politik ledde till att kulakernas 

tillväxt hölls tillbaka, att enskilda kulakskikt, som ej kunde bära 

dessa inskränkningar, utträngdes och ruinerades. Men den tillintet-

gjorde inte den ekonomiska grunden för kulakerna som klass, den 
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ledde inte till kulakernas likviderande. Det var en begränsnings-

uren ej en likvideringspolitik gentemot kulakerna. Den var nödvän-

dig till en viss tid, så länge kollektivjordbruken och sovjetjordbru-

ken ännu var svaga och ej kunde ersätta kulakernas spannmåls-

produktion med sin egen produktion. 

Y samband med kollektivjordbrukens och sovjetjordbrukens till-

växt företog sovjetmakten i slutet av 1929 en tvär vändning frun 

denna politik. Den övergick till politiken att likvidera, att till?n-

tetgöra kulakerna som klass. Den upphävde lagen om jordarrende 

och anställning av arbetskraft och berövade således kulakerna 

både jorden och lönearbetarna. Den upphävde förbudet mot "avku-

lakiseringen". Den gav bönderna tillstånd att konfiskera kulaker-

nas boskap, maskiner och andra inventarier till förmån för kol-

lektivbruken. Kulakerna exproprierades. De exproprierades på 

samma sätt, som kapitalisterna 1918 exproprierades på industrins 

område, likväl med den skillnaden, att kulakernas produktions-

medel denna gång ej övergick i statens händer, utan i händerna på 

de förenade bönderna, i händerna på kollektivjordbruken. 

Det var en ytterst djupgående revolutionär omvälvning. ctt 

språng från det gamla kvalitativa samhällstillståndet till ett nytö 

kvalitativt tillstånd, ett språng som till sina följder hade samma 

betydelse som den revolutionära omvälvningen i oktober 1917. 

Det säregna i denna revolution bestod i att den utfördes upp-

ifrån på statsmaktens initiativ, med direkt understöd nedifrån av 

böndernas miljonmassor, vilka kämpade mot kulakförtrycket, för 

ett fritt liv i kollektivjordbruken. 

Denna revolution löste med ett slag tre grundläggande frågor 

i det socialistiska uppbygget 

a) Den likviderade den talrikaste utsugarklassen i vårt laticI, 

kulakklassen, bålverket för kapitalismens restaurering. 

b) Den förde över den talrikaste arbetande klassen i vårt land, 

bondeklassen, från det individuella jordbrukets väg, vilket alst-

rar kapitalism, till det samhälleliga, socialistiska kollektiva jo~~d-

brukets väg. 

c) Den gav sovjetmalten en socialistisk basis på det mest ot;~~.-
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fattande och livsnödvändiga, men också mest efterblivna o~riråcet 

av folkhushållningen —lantbruket. 

Härmed hade de sista källorna inom landet till kapitalisme~is 

restaurering tillintetgjorts och samtidigt hade de nya, avgörande 

betingelserna, vilka var nödvändiga för den socialistiska folkhus-

hållningens uppbyggande, skapats. 

Då kamrat Stalin 1929 angav grunderna för politiken att lik-

videra kulakerna som klass och konstaterade resultaten av böi:-

dernas massrörelse för den totala kollektiviseringen, skrev han 

"Det sista hoppet för alla länders kapitalister, som drömrrcr 

om kapitalismens återupprättande — 'privategendomens heliga 

princip' — i Sovjetunionen ramlar och går upp i rök. Bön-

derna, vilka de betraktar som ett material till att göda marken 

för kapitalismen, överger i massor 'privategendomens' prisade 

fana och beträder kollektivismens, socialismens väg. Det sista 

hoppet att återupprätta kapitalismen ramur." (Sulin, Leninis-

mens grundfrågor, d. II, s. 23. ) 

Politiken att likvidera kulakerna som klass stadfästes 

SUKP(b) :s CK:s historiska beslut av den 5 januari 1930 "Om kol-

lektiviseringens tempo och statens åtgärder till kollektivuppbyg-

gets hjälp". Beslutet tog fullkomlig hänsyn till de olikartade fc•r-

hållandena iSovjetunionens olika räjonger, till att Sovjeturion~.~s 

olika områden i olika grad var färdiga för kollektivisering. 

Det fastställdes olika tempo för kollektiviseringen. SUKP(b) :s 

CK uppdelade Sovjetunionens omräden i tre grupper med häns;,~i! 

till kollektiviseringens tempo. 

Till den första gruppen hänfördes de viktigaste spannmålsrä-

jongerna, som var mest förberedda för kollektiviseringen, där dit 

fanns mera traktorer, mera sovjetjordbruk och där man hade 

större erfarenhet i kampen mot kulakerna under de gångna spanr~-

målslagringskampanjerna: Nordkaukasien (Kuban, Don, Terekj, 

mellersta Volga, nedre Volga. Ifråga om denna grupp av sparn-

målsräjonger föreslog CK att i huvudsak avsluta kollektiviserin-

gen våren 1931. 

Den andra gruppen av spannmålsräjonger, som bestod av Ukra~-
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na, Centrala svartmylleområdet, Sibirien, Ural, Kasachstan och 

andra spannmålsräjonger, kunde i huvudsak avsluta kollektivi-

seringen våren 1932. 

De övriga områdena, landskapen och republikerna (Moskvadi-

striktet, Transkaukasien, Centralasiatiska republikerna o. s. ~:. ) 

kunde få dra ut kollektiviseringsfristen till slutet av fem~:rs-

planen, d. v. s. till 1933. 

Partiets CK ansåg det nödvändigt att i samband med kollekti-

viseringens växande tempo ytterligare päskynda uppförandet av 

fabriker för tillverkning av traktorer, combines, redskap som till-

kopplas traktorerna o. s. v. Samtidigt krävde CK att man "ener-

giskt skulle slä tillbaka tendenserna till underskattande av häct-

dragkraften på innevarande stadium av kollektivrörelsen, vit?::i 

tendenser ledde till att hästarna bortslumpades ocll utsåldes". 

Krediterna till kollektivbruken fördubblades för året 1929-1^30 

(upp till 500 miljoner rubel). 

Det föreslogs att utskiftningen av jord till kollektivbruken skul-

le ske på statens bekostnad. 

I beslutet gavs den ytterst viktiga anvisningen, att kollektiv-r~-

relsens huvud f o~•m i nuvarande etapp utgöres av jordbruksarts 

len, i vilken endast de hzcvudsulcli~cc produktionsmedlen kollelitl-

viseras. 

CK varnade med största bestämdhet partiorganisationerna föi• 

"varje slags 'dekreterande' uppifrån gentemot kollektivrörets: i~, 

vilket kunde skapa fara för att den verkliga socialistiska tävlan 

ifråga om organisation av kollektivbruk ersattes med kollektivise-

ringslek". (SUKP (b) i resolutioner, d. II, s. 662. ) 

Detta CK:s beslut bragte klarhet i frågan om hur partiets nya 

politik på landsbygden skulle förverkligas. 

Med kulakernas likvidering och den totala kollektiviserin~c.~•~ 

enomförande som politiskt underlag utvecklades en mäktig: k~l-

lektivrörelse. Bönderna i hela byar och räjonger inträdde samti-

digt ikollektivbruken, sopade kulakerna ur vägen och fri~jo?•c~c 

sig från kulakträldomen. 

Men jämsides med de kolossala framgångarna i kollektiviseri~l-
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gen började snart yppa sig bristfälligheter i partifunktionärern,~.s 

praktik, förvrängningar av partipolitiken ifråga om l~ollektivupp-

bygget. Trots CK:s varning för överdriven hänförelse med anled-

ning av kollektiviseringens framgångar, började många partifunk-

tionärer pä ett konstlat sätt forcera kollektiviseringen utan h~ i~-

syn till betingelserna ifråga om tid och rum, utan att räkna n:ed 

i vilken grad bönderna var beredda att inträda i kollektivbruken. 

Det visade sig, att frtvill~igfaetspri~acipeya i kollektivuppbygset 

kränktes. I en rad räjonger ersattes frivilligheten med tuung till 

inträde i kollektivbruket under hot om "avkulakisering", f%irlust 

av rösträtten o. s. v. 

I en rad räjonger ersatte man förberedelsearbetet och det tä'-

modiga klargörandet av grunderr_a för partiets politik på kollek-

tiviseringens område med att pä ett byråkratiskt ämbetsmanna-

sätt uppifrån dekretera uppblåsta sifferuppgifter om kollek~iv-

bruk som skulle ha bildats, att på ett konstlat sätt blåsa ut~p kol-

lektiviseringsprocenten. 

Tvärtemot CK:s anvisning om att jordbruksartelen, ivilken en-

dast de h.uvudsulyli~a produktionsmedlen göres till gemensam egen-

dom, är kollektivrörelsens huvudlänk, gjorde man på flera ställen 

ett huvudlöst språng över artelen in i kommunen, man gjorde 'tu-

stadshus, icke varuproducerande mjölk- och småboskap, fjäde:~•:ä 

o. s. v. till samhällelig egendom. 

Hänförda av kollektiviseringens första framgångar, bröt de le-

dande funktionärerna i några områden CK :s direkta anvisnin ar 

om tempot och fristerna för kollektiviseringen. Ijakten efter upp-

blåsta siffror började Moskvadistriktet orientera sina funktionä-

rer på att avsluta kollektiviseringen våren 1930, ehuru det lade 

ej mindre än tre är (till slutet av 1932) till sitt förfogande. ~r_nu 

grövre brott mot anvisningarna förekom i Transkaukasien och i 

Centralasien. 

Kulakerna och deras eftersägare utnyttjade dessa överdrifter 

i provokatoriskt syfte och uppträdde med förslag om att i stäL'et 

för jordbrulcsarteler organisera kommuner, att omedelbart kollek-

tivisera bostadshus, småboskap och fjäderfä. Samtidigt bedrev ku-
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lakerna agitation för att boskapen skulle nedslaktas, innan man in-

trädde ikollektivjordbruken, idet de försäkrade bönderna att i 

kollektivjordbruket "tar de i alla fall" boskapen. Klassfienden rä'.~-

nade med, att de överdrifter och fel, som de lokala organisatio-

nerna begick vid kollektiviseringen, skulle göra bönderna förbit.~ -

rade och framkalla revolter mot sovjetmakten. 

Resultatet av de fel partiorganisationerna begått och av klass-

fiendens direkta provokatoriska aktioner blev, att det —mot b~,l~-

grunden av de allmänna otvivelaktiga framgångarna i kollekti-

viseringen —under andra hälften av februari 1930 framträdde 

farliga tecken på allvarligt missnöje bland bönderna i en del rw-

jonger. På några ställen lyckades kulakerna och deras agenter till 

och med egga bönderna till direkt sovjetfientligt uppträdande. 

Då partiets Centralkommitte erhållit en rad alarmerande sig;~.a-

ler om förvrängningar av partiets linje, vilka hotade att omintet-

göra kollektiviseringen, började den omedelbart rätta till läget 

och inställa partikadrerna på att snarast möjligt korrigera de be-

gångna felen. Den 2 mars 1930 publicerades på beslut av CK kar.:-

rat Stalins artikel "Svindel av framgångarna". T denna artikel t!t-

talades en varning åt alla dem, som i sin hänförelse över kollek-

tiviseringens framgångar förföll till grova misstag och avvek frun 

partilinjen, som försökte föra bönderna över på kollektivbruks-

vägen medelst administrativa påtryckningsåtgärder. Iartikeln be-

tonades med all kraft frivillighetsprincipen i kollektivuppbygget 

och påvisades nödvändigheten av att taga hänsyn till de olikar-

tade förhållandena i Sovjetunionens olika räjonger vid faststäl-

landet av kollektiviseringens tempo och metoder. Kamrat Stalin 

erinrade om, att kollektivrörelsens huvudlänk utgöres av jord-

bruksartelen, ivilken endast de huvudsakliga produktionsmedlen 

göres till samhällelig egendom, främst ifråga om spannmålsod-

lingen, medan jordstycket vid stugan, boningshusen, en del av 

mjölkboskapen och småboskapen, fjäderfäet o. s. v. inte blir sam-

hällelig egendom. 

Kamrat Stalins artikel hade en utomordentligt stor politisk }~e-

tydelse. Den hjälpte partiorganisationerna att rätta sina fel samt 
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utdelade det kraftigaste slag åt sovjetmaktens fiender, som hop-

pades att på grund av överdrifterna kunna resa bönderna mot sov-

jetmakten. Böndernas breda massor övertygades om, att bolsje-

vikpartiets linje ej har någonting gemensamt med de huvudlösa 

"vänster"-överdrifterna, som förekom ute i landet. Artikeln hade 

en lugnande inverkan på bondemassorna. 

För att slutföra de genom kamrat Stalins artikel påbörjade rät-

telserna av överdrifterna ocli felen, beslöt SUKP(b) :s CK att äis 

en gång rikta ett slag mot dessa fel samt publicerade den 15 mans 

1930 beslutet "Om kampen mot förvrängningarna av partiets linje 

i kollektivrörelsen". 

I detta beslut analyserades ingående de begångna felen, vilka 

var resultat av en avvikelse från partiets Lenin-stalinska linje, re-

sultat av ett direkt brott mot partiets direktiv. 

CK påvisade, att förekomsten av "vänster"-överdrifter var en 

direkt hjälp åt klassfienden. 

CK föreslog: "Funktionärer, som ej förmår eller ej vill föra en 

beslutsam kamp mot förvrängningarna av partilinjen, bör uvsiit-

tas från posterna och ersättas med andra". (SUKP(b) i resolutio-

ner, d. II, s. 663. ) 

CK förnyade ledningen i några av partiets områdes- och land-

skapsorganisationer (Moskvadistriktet, Transkaukasien), vilka 

begått politiska fel och ej förmått rätta dem. 

Den 3 april 1930 publicerades kamrat Stalins artikel "Svar till 

kamrater kollektivjordbrukare". Här påvisade han roten till felen 

i bondefrågan och de viktigaste felen i kollektivrörelsen : ett orik-

tigt förhållande till medelbonden, brott mot den leninska frivilli~;-

hetsprincipen vid kollektivjordbrukens organiserande, brott mot 

den leninska principen oxn hänsynstagande till de olikartade för-

hållandena iolika räjonger av Sovjetunionen, språng över artelev 

in i kommunen. 

Tack vare alla dessa åtgärder uppnådde partiet, att de överdrif-

ter, som begåtts av lokala funktionärer i en rad räjonger, likvi-

derades. 

Av Centralkommitten krävdes den största fasthet och förmåga 
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att g~, mot strömmen, för att i tid vända en betydande dcl av paz~-

tikadrerna in på rätt väg, vilka hänförda av framgångarna huvt~ci-

stupa Fallit av och hamnat på sidan av partiets linje. 

Partiet uppnådde, att förvrängningarna av partilinjen i kol-

lektivrörelsen likviderades. 

På denna grundval befästes kollektivrörelsens framgångar. 

På denna grundval bereddes jordmån för en ny mäktig tillväxt 

av kollektivrörelsen. 

Föi•e partiets övergång till politiken att likvidera kulakerna so~;~ 

klass pågick den beslutsamma offensiven mot de kapitalistiska 

elementen i syfte att likvidera dem huvudsakligen i städerna, i 

industrin. Jordbruket, landsbygden blev tills vidare efter industriis, 

efter staden. Till följd härav hade offensiven en ensidig, ofullstän-

dig, inte allmän karaktär. Men nu, då landsbygdens efterblivenhe~ 

började tillhöra det förflutna, avtecknade sig böndernas kamp fcr 

kulakernas likviderande med full klarhet, och partiet övergick filt 

politiken att likvidera kulakerna —offensiven mot de kapitalis-

tiska elementen antog en allmän karaktär, den ensidiga offensiven 

gick över till en offensiv utefter hela fronten. Vid tidpunkten för 

sextonde partikongressens inkallande höll redan den allmänna ~i-

fensiven mot de kapitalistiska elementen på att utvecklas längs 

hela linjen. 

Sextonde partikongressen sammanträdde den 26 juni 1930. X 

kongressen deltog 1.268 delegater med beslutande röst och 89~_ 

med rådgivande röst, vilka representerade 1.260.874 partimedlem-

mar och 711.609 kandidater. 

Partiets sextonde kongress har ingått i partiets historia som 

"kongressen för socialismens breda offensiv P& hela fronted, lik-

videringen av kulakerna som klass och den totala kollektiviseri~~-

gens förverkligande." (Stalin.) 

I CK:s politiska verksamhetsberättelse påvisade kamrat Stalin, 

vilka väldiga segrar bolsjevikpartiet vunnit vid utvecklandet av 

den socialistiska offensiven. 

Den socialistiska industrialiseringen hade fortskridit så långt, 

att industrins specifika vikt inom folkhushållningens hela brutto-
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produktion översteg lantbrukets specifika vikt. Under budgetäY•et 

1929-30 utgjorde industrins ar, del redan inte mindre än 53 

procent av hela folkhushållningens bruttoproduktion, och lant-

brukets andel omkring 47 procent. 

Till femtonde kongressen, år 1926-27, uppnådde hela industrins 

bruttoproduktion iallt 102,5 procent av förkrigsnivån, men till 

sextonde kongressen, d. v. s. 1929-30, uppnådde den omkring 18.0 

procent av förkrigsnivån. 

Den tunga industrin —produktionen av produktionsmedel, ma-

skinindustrin —stärktes alltmera. 

". . . Vi befinner oss på tröskeln till förvandlin en frän ett 

agrarland till ett industrilund" — ~•ttrade kamrat Stalin und?r 

hela kongressens stormande bifall. 

Men industrins starka utvecklingstempo får ej förväxlas meci 

industrins utvecklingsnivå —förklarade kamrat Stalin. Trots det 

oanade tempotiden socialistiska industrins utveckling står vi 

fortfarande långt efter de framskridna kapitalistiska länderna. 

ifråga om industrins utvecklingsnivå. Så var det med framställ-

ningen av elektrisk energi, trots de kolossala framgångarna i Sov-

jetunionens elektrifiering. Så, var det med metallproduktioner.. 

Tackjärnstillverkningen iSovjetunionen skulle enligt planen i sl>>-

tet av 1929-30 uppgå till 5,5 miljoner ton, medan tackjärnstill-

verkningen iTyskland år 1929 utgjorde 13,4 mil joner ton, i Frank-

rike 10,45 miljoner ton. För att på kortaste tid likvidera vår tek-

niskt-ekonomiska efterblivenhet var det nödvändigt att ytterligare 

påskynda vår industris utvecklingstempo, var det nödvändigt att 

föra den mest energiska kamp mot opportunisterna, som strä-

vade att sänka utvecklingstempot för den socialistiska industrin. 

". . .Folk, som pratar om nödvändigheten av att sänka tem-

pot för vår industris utveckling, är fiender till socialismen och 

agenter för våra klassfiender" —påvisade kamrat Stalin. (Leni-

nismens grundfrågor, d. II, s. 121. ) 

Sedan planen för första femårsplanens första år framgångsrikt 

uppfyllts och överskridits, uppkom bland massorna parollen att 

"uppfylla femårsplanen på fyra år". Inom en rad framskridna in-
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dustrigrenar (olje- och torvindustrin, allmänna maskinindustrin, 

jordbruksmaskinindustrin, elektrotekniska industrin) gick planers 

uppfyllande till den grad framgångsrikt, att man inom dessa gre-

nar t. o. m. kunde förverkliga femårsplanens program på 2 ~/~-3 

år. Detta bekräftade, att parollen "femårsplanen på fyra år" var 

fullkomligt reell och avslöjade opportunismen hos de klentrogna, 

vilka tvivlade på möjligheten av dess förverkligande. 

Sextonde kongressgin uppdrog åt partiets CK att "också fram-

deles trygga ett bolsjevikiskt Icamptempo i det socialistiska upp- 

bygget, verkligen uppnå att femå~•splanen uppf ylles på fyra år". 

Till sextonde partikongressen hade uppnåtts ett väldigt genom-

brott fjordbrukets utveckling i Sovjetunionen. De breda bonde-

massorna hade svängt över till socialismen. Till den 1 maj 1930 

omfattade kollektiviseringen i de viktigaste räjongerna i de spann-

målsproducerande distrikten 40-50 procent av bondehushållen (i 

atället för 2-3 procent våren 1928). Kollektivjordbrukens åker-

areal uppgick till 3S miljoner hektar. 

Således Hade det utökade program, som fastställdes i CK:s be-

slut av den ~ januari 1930 (30 miljoner hektar), överskridits. Fem- 

årsplanens program för upprättandet av kollektivjordbruk hade 

under loppet av två år redan överskridits mer än halvannan gång. 

Kollektivjordbrukens varuproduktion hade under tre år ökat till 

mer än det 40-dubbla. Redan 1930 erhöll staten från kollekti~;•-

jordbruken, sovjetjordbruken ej inberäknade, mer än hälften av 

hela produktionen av varuspannmål i landet. 

Detta innebar, att jordbrukets öde härefter inte skulle komma 

att bestämmas av de individuella bondebruken, utan av kollektiv-

jordbruken och sovjetjordbruken. 

Om sovjetmakten före böndernas massinträde i kollektivbruken 

huvudsakligen stödde sig på den socialistiska industrin, så bör-

jade den härefter att också stödja sig på den snabbt växande so-

cialistiska delen av jordbruket, på kollektivjordbruken och sovjet-

jordbruken. 

Kollektivbönderna blev, som sextonde partikongressen påvisade 

i ett av sina beslut, "ett verkligt och fast stöd för sovjetmakten''. 
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3. INSTÄLLNING PÅ REKONSTRUKTION AV ALLA 

FOLKHUSH~,LLI~rINGSGRENAR. TEKNIKENS ROLL. 

KOLLEKTIVRZSRELSENS FORTSATTA TILLVÄXT. 

POLITISKA AVDELNINGAR VID MASKIN- OCH 

TRAKTORSTATIONERNA. RESULTATEN AV FEM-

ÅRSPLANENS UPPFYLLANDI: På FYRA ÅR. SOCIA-

LISMEI~'S SEGER LÄNGS HELA FRONTEN. PARTIETS 

SJUTTONDE KONGRESS. 

Sedan det blivit klart, att tunga industrin och särskilt maskir.•~ 

industrin inte endast skapats och befästs, utan ocks;~ utvecklade~~ 

vidare i tämligen snabbt tempo, reste sig för partiet den aktuella, 

uppgiften att rekonstruera alla folkhushållningens ;renar pä ba-

sis av den nya, moderna tekniken. Man måste leverera ny, modern 

teknisk utrustning, nS~a arbetsmaskiner, nya maskiner ät bränsle• 

industrin, metallurgin, lätta industrin, livsmedelsindustrin, skogs-

industrin, försvarsindustrin, trafikväsendet och jor~ bruket. MecI 

hänsyn till den kolossala stegringen i efterfrågan på jordbruks-

produkter och industriartiklar var det nödvändigt att fördubbl~~, 

tredubbla produktionen inom alla folkhushällningsgrenar. 1lot: 

detta var omöjligt att uppnä utan att fabrikerna och verkstäderna, 

lcollektivjorclbruken och sovjetjordbrulcen försågs med ny, moderö 

utrustning i tillräcklig mängd, ty den gamla utrustningen var e,i 

i stånd att bära en särfan produktionsökning. 

Utan eii rekonstruktion av folkhushällningens huvudgrenar var 

det omöjligt att tillfredsställa landets och dess folkhushållning:5 

nya, allt mera växande behov. 

Utan en rekonstruktion var det omöjligt att slutföra socialis-

mens offensiv längs hela fronten, ty man måste slå ned de kapi-

talistiska elementen i stad och på land och ge dem nådestöte:i 

inte endast genom den nya organisationen av arbetet och egen-

domen, utan ocksä genom den nya tekniken, genom vår teknik. 

överlägsenhet. 

Utan rekonstruktion var det omöjligt att itekniskt-ekonomis'.:; 

avseende hinna upp och gå förbi de framskridna kapitalistisk:; 

länderna, ty om Sovjetunionen ifräga om industrins utvecklings-
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tempo överträffade de '.iapitalistiska länderna, så stod Sovjetunio-

nen fortfarande betydligt efter dem ifråga om industrins utveck-

lingsnivå, ifråga om den framställda produktionsmängden. 

För att likvidera denna efterblivenhet måste man förse helg, 

vår folkhushållning med ny teknik, måste man rekonstruera alla 

grenar av folkhushållningen på den nya, moderna teknikens grunä-

val. 

Tekniken erhöll sålunda en avgörande betydelse. 

Det hela hindrades ej så mycket av bristen på nya maskiner 

och arbetsmaskiner — ty maskinindustrin hade möjlighet att leve-

rera ny utrustning — son av ett oriktigt förhållande till tekniker: 

från våra driftsledares sida, underskattande av teknikens roll un-

der rekonstruktionsperioden, ett ringaktande förhållande till tek-

niken. Våra ekonomiska funktionärer ansåg att tekniken var "spe-

cialisternas" sak, att den var en andrarangssak, som anförtrotts de 

"borgerliga specialisterna", att de kommunistiska driftsledarna ej 

var förpliktade att inblanda sig i produktionstekniken, ty de skulle 

inte befatta sig med tekniken utan med en viktigare sak, nämligei: 

med den "allmänna" ledningen ~ av produktionen. 

Man överlämnade således åt de borgerliga "specialisterna" atp 

husera efter behag med produktionens angelägenheter, medan de 

kommunistiska driftsledarna förbehöll sig den "allmänna" led-

ningen, att underteckna handlingarna. 

Det behöver inte bevisas, att den "allmänna" ledningen, då marg 

förhöll sig på så sätt till det hela, måste urarta till prat om ledning 

"~ allmänhet", till ett meningslöst undertecknande av papper, till 

en l:apperskvarn. 

Det är klart att vi med ett sådant ringaktande förhållande 

till tekniken från de kommunistiska driftsledarnas sida aldrig 

skulle komma att vare sig hinna upp eller gå förbi de framskridn:z 

kapitalistiska länderna. Ett sådant förhållande till tekniken, och 

därtill under rekonstruktionsperioden, dömde vårt land till att bli 

efter och vårt utvecklingstempo till att sjunka. I själva verket 

dolde, maskerade denna inställning till tekniken en hemlig öns-

kan hos en del av de kommunistiska driftsledarna att hålla till-
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baka tempot i industrins utveckling, att sänka det och skapa sig 

en "lugn miljö", att vältra ansvaret för produktionen på "specsa-

listerna". 

Det var nödvändigt att rikta de kommunistiska driftsledarnas 

uppmärksamhet på tekniken, att hos dem inympa smak för tel~-

niken, visa dem att behärskandet av den nya tekniken är ~n 

livssak för de bolsjevikiska driftsledarna, att om vi ej behärskas• 

den nya tekniken riskerar vi att döma vårt fosterland till efter-

blivenhet, till vegeterande. 

Detta var en uppgift, som måste lösas för att man skulle kunti<E 

gå framåt. 

En synnerligen betydande roll för lösandet av denna fråga spe-

lade kamrat Stalins tal •på industriledarnas första konferens i 

februari 1931. 

"Ibland frågar man —sade kamrat Stalin i sitt tal — or^. 

det inte vore möjligt att något sakta tempot, att hålla rörelsen 

tillbaka. Nej, det går inte, kamrater ! Tempot får inte sak-

tas ! . . . Att sakta tempot —det betyder att bli efter. Ocli 

de efterblivna blir slagna. iUlen vi vill inte bli slagna. Ne;i, 

det vill vi inte'. 

Det gamla Rysslands historia bestod bland annat däri, att 

man oupphörligt slog det för dess efterblivenhets skull. De mon-

goliska khanerna slog det. De turkiska bekerna slog det. De 

svenska feodalerna slog det. De polsk-litauiska panerna slvb 

det. De engelsk-franska kapitalisterna slog det. De japanska 

baronerna slog det. Alla slog det — för efterblivenhetens 

skull . . . 

Vi har blivit 50-100 år efter de framskridna länderna. Vi 

måste på tio år tillryggalägga denna distans. Antingen kommer 

vi att göra det, eller gör man slut på oss . . . 

Inom högst tio år måste vi tillryggalägga den distans, som 

vi blivit efter de framskridna kapitalistiska länderna. Härför 

har vi alla 'objektiva' möjligheter. Det är bara förmågan att 

riktigt utnyttja dessa möjligheter, vilken ej räcker till. Ocl, 

det beror på oss. Ba~•u på oss ! Det är på tiden att vi lär oss 
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utnyttja dessa möjligheter. Det är pä tiden att göra slut p~ 

den ruttna II1St~i1llllrigen om icke-inblandning i produktio-

nen. Det äI• på tiden att tillägna sig en annan, en ny inställ-

ning, som sfär i överensstämmelse med den nuvarande perio-

den: att inblanda sig i allt. Om du är fabriksdirektör, så blanda 

dig i alla angelägenheter, träng in över allt, låt ingenting und-

gå clig, studera och studera än en gäng. Bolsjevikerna måstF~ 

behärska tekniken. Det är pä tiden att bolsjevikerna själva 

blir specialister. Telc,ti.lce~I. uvyör ullt u~z-der relconstr2elctions-

perioden." (Stolin, Leninismens grundfrågor, d. II, s. 213-216.) 

Den historiska betydelsen av kamrat Stalins tal bestod i att 

det gjorde slut pä de kommunistiska driftsledarnas ringaktande 

förhållande till tekniken, ril~tade de kommunistiska driftsledarnas 

uppmärksamhet på tekniken, inledde ett nytt skede i kampen fö~~ 

teknikens behärskande med bolsjevikernas egna krafter och un-

derlättade därmed utvecklandet av folkhushållningens rekonstruk-

tion. 

Fain och med nu förvandlades teknikens sak från de borger-

liga "specialisternas" monopol till en livssak för de kommunis-

tiska driftsledarna själva, och det föraktfulla öknamnet "specie -

list" till ett hedersnamn för bolsjeviken, som behärskar tekniken. 

Frän och med nu måste framträda -- och gjorde det ocksri 

sedan ---- hela trupper, tusentals och tiotusentals röda specialistel, 

vilka behärskade tekniken och var i stånd att leda produktioner.. 

Det var nya, produktionstekniska sovjetintellektuella från ar-

betarklassen och bönderna, vilka nu utgjorde vår ekonomiska lec?-

nings huvudkraft. 

1~llt detta måste underlätta ~— och har ocks~i underlättat --

utvecklingen av folkhushållningens rekonstruktion. 

P,.ekonstruktionens utveckling pågick ej endast inom industri~~ 

och trafikväsendet. Den pågick i ännu starkare tempo inom 

jordbruket. Det kan man också förstå : jordbruket var mindre 

än de andra grenarna mättat med maskiner och var allra mes;. 

i behov av nya maskiner. Det var också särskilt nödvändigt att 

i ökat tempo förse jordbruket med maskiner nu, då varje m~-
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nad, varje vecka uppvisade en ny okning i kollektivuppbygget, 

och säledes nya krav pä tusen och äter tusen traktorer och lan+-

bruksmaskiner. 

Äret 1931 uppvisade en Ill' O1i21121g av kollektivrörelsen. Ide 

viktigaste sparnmälsräjongerna hade redan över 80 procent a.' 

hela antalet bonclehushäll förenats i kollektivjordbruk. Den to-

tala l~ollektiviseringen var här redan i liuvuclsak fullbordad. I 

mindre viktiga spannmälsräjonger och i räjonger med odling av 

tekniska kulturer var över 50 procent av hushällen förenade. 

200.000 kollektivjordbrul: och 4.000 sovjetjordbruk besädde re-

dan tvä tredjedelar av hela äkerarealen, medan de individuella 

bönderna besädde endast en tredjedel. 

Det var en väldig seger för socialismen pä landsbygden. 

A~Ien kollektivbygget utvecklades tillsvidare inte pä djupet, utaa 

pä bredden, inte i fräga om förbättring av kollektivjordbruken:; 

arbetskvalitet och deras kadrer, utan ifräga om ökning av kollek-

tivjordbrukens kvantitet och kollelztivjordbrukens omslutande av 

ständigt nya räjonger. Denna omständighet förklaras av att kol-

lektivbruksalctivens, kollektivbrulcskadrernas tillvät ej hann 

följa med den kvantitativa tillväxten av själva kollektivjordbru-

ken. Pä grund härav utfördes arbetet i de nya koilclaivjordbru-

ken ej alltid pä ett tillfredsställande sätt, och kollektivjordbru-

ken själva förblev tills vidare svaga, hade ännu ej vunnit stadga. 

Kollektivjordbrukens stärkande hämmades ocksä av sädana fakta 

som bristen pä specialutbildat folk pä landsbygden Som var nöd-

vändigt för kollektivjordbruken (bokförare, ekonomiska ledare, 

sekreterare) och böndernas brist på erfarenhet ifräga om, att be-

driva stordrift i liollektivjordbrulien. Kollektivjordbrukarna var 

bönder, som i gZr varit privatbrukare. De hade erfarenhet av att 

bedriva jordbruk pä smä jordlotter. Men de hade ännu inger 

erfarenhet av att leda stordriften i kollektivjordbruken. Det kriiv-

des tid för att vinna en sädan erfarenhet. 

Pä grund av dessa omstär_digheter 3-ppade sig under den första 

tiden allvarliga brister i kollektivbrulzsarbetet. Det visade si att 

arbetet allllU var illa organiserat i kollektivjordbruken, att aI~-
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betsdisciplinen var svag. I många kollektivjordbruk delades in-

komsterna ej efter antalet presterade arbetsdagsnormer utan ef-

ter antalet familjemedlemmar. Ofta gick det så, att lättingen fick 

mera spannmål än en strävsam, hederlig kollektivjordbrukare. I 

samband med sådana brister i kollektivledningen sjönk kollektiv-

jordbrukarnas intresse för arbetet, det förekom många skolkningar 

från arbetet, t. o. m. under den brådaste tiden, en del av kollek-

tivjordbrukens sädesfält stod oskördade ända tills snön kom, oc~~ 

själva skörden utfördes vårdslöst och medförde kolossala förlua~ 

ter av spannmål. Personlig oansvarighet ifråga om maskiner och 

hästar, bristen på personligt ansvar i arbetet försvagade kollek-

tivjordbruken och minskade kollektivjordbrukens inkomster. 

Särskilt illa stod det till ide räjonger, där f. d. kulaker oci~ 

deras hantlangare lyckades smyga sig in i kollektivjordbruken, 

och erhålla en eller annan anställning. Ofta begav sig de "avku-

lakiserade" till en annan räjong, där de inte var kända och där de 

smusslade sig in i kollektivjordbruken för att anstifta skada ocli 

bedriva ofog. Till följd av parti- och sovjetfunl~tionärernas bris-

tande vaksamhet trängde kulakerna ibland in i kollektivjordbru 

ken också i sin hemräjong. De före detta kulakernas inträngande 

i kollektivbruken underlättades genom den omständigheten, at 

de i kampen mot kollektivjordbruken tvärt ändrade sin taktik. 

Tidigare uppträdde kulakerna öppet mot kollektivjordbruket►. 

förde en vildsint kamp mot de aktivaste och ledande kollektivbru-

karna, mördade dem från bakhåll, tände eld på deras stugor, 

deras visthus o. s. v. Därmed ville kulakerna skrämma bonde-

massan, hålla den borta från kollektivjordbruken. IVu då dei~ 

öppna kampen mot kollektivjordbruken rönt motgång, ändrad:' 

de sin taktik. Nu sköt de inte längre med krypskyttegevär mec; 

avsågad pipa, utan de utgav sig för synnerligen stillsamma, fred-

liga och fogliga samt fullkomligt sovjettrogna människor. 

Då de trängt in i kollektivjordbruken, bedrev de där i all 

tysthet skadegörelse. överallt bemödade de sig att demo-

ralisera kollektivjordbruken inifrån, riva upp arbetsdisciplinen 

i kollektivjordbruken, bringa förvirring i registreringen av skör 
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deii, registreringen av arbetet. Kulakerna tog sikte på att öde-

lägga häststammen i kollektivbruken och lyckades fördärva en 

mängd hästar. Kulakerna infekterade avsiktligt hästarna med 

rots, skabb och andra sjukdomar, lämnade dem utan skötsel o. s. v. 

De förstörde också traktorer och maskiner. 

Kulakerna lyckades lura kollektivbrukarna och ostraffat utföra 

sitt sl:adegörararbete, emedan kollektivjordbruken ännu var sva-

ga och oerfarna och kollektivbrukskadrerna ännu ej hunnit stä: -

kas. 

För att göra slut på kulakernas skadegörelse ikollektivjordbru-

ken och påskynda arbetet med kollektivjordbrukens befästande 

var det nödvändigt att ge kollektivjordbruken en snar och effek-

tiv hjälp med folk, med råd och ledning. 

En sådan hjälp erhöll kollektivjordbruken av bolsjevikpartiet. 

I januari 1933 fattade partiets CK beslut om organiserande av 

politiska avdelningar vid de maskin- och traktorstationer, som 

betjänade kollektivjordbruken. Till hjälp åt kollektivjordbruken 

sändes 17.000 partiarbetare ut pä landet för att arbeta i de po-

litiska avdelningarna. 

Det var en betydelsefull hjälp. 

På två år (1933 och 1934) hann maskin- och traktorstationer-

nas politiska avdelningar utföra ett stort arbete för att avlägsna 

bristerna i kollektivjordbrukens arbete, för att fostra aktiva kad-

rer ikollektivjordbruken, för att befästa kollektivjordbruken, att 

rensa dem från fientliga kulak- och skadegörarelement. 

De politiska avdelningarna fullgjorde med heder den uppgift 

som ålagts dem : de stärkte kollektivbruken iorganisatoriskt ocn 

ekonomiskt avseende, fostrade nya kollektivbrukskadrer, bragte 

ordning i kollektivjordbrukens ekonomiska ledning och höjde koi-

lektivbrukarmassornas politiska nivå. 

En kolossal betydelse för höjande av kollektivbrukarmassornas 

aktivitet i kampen för kollektivbrukens befästande hade första 

Unionskongressen med slagbrigadörerna från kollektivjordbru-

ken (februari 1933) och det tal som kamrat Stalin höll på den-

samma. 
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I sitt tal jämförde kamrat Stalin det gamla systemet på lands-

bygden före kollektivbrukens tid med det nya systemet, kollektia-

brukssystemet, och sade 

"Under det gamla systemet arbetade bönderna var och en 

för sig, de arbetade med förfädernas gamla metoder, med gamla 

arbetsredskap, arbetade för godsägarna och kapitalisterna, föi• 

kulakerna och spekulanterna, arbetade för ett liv under svält-

gränsen och för att berika andra. Under det nya systemet, kol-

lektivbrukssystemet, arbetar bönderna gemensamt, i artel, de 

arbetar med hjälp av nya redskap —traktorer och lantbruks-

maskiner, de arbetar för sin egen och sina kollektivjordbruks 

räkning, de lever utan kapitalister och godsägare, utan kulaker 

och spekulanter, de arbetar för att dag för dag förbättra sitt 

materiella och kulturella läge." (Leninismens grundfrågor, del 

II, s. 320. ) 

I sitt tal påvisade kamrat Stalin, vad bönderna i själva verket 

uppnått genom att slå in på kollektivjordbrukens väg. Bolsjevik-

partiet hade hjälpt fattigböndernas miljonmassor att gå ini kol-

lektivjordbruken, frigöra sig från kulakträldomen. Och då de 

inträtt i kollektivjordbruken och där kommit i åtnjutande av 

den bästa jorden och de bästa produktionsredskapen, hade fattig-

böndernas miljonmassor, som tidigare fört ett liv under svält-

gränsen, nu i kollektivbruken höjt sig till medelbondens nivå oc:~ 

blivit människor med en tryggad ställning. 

Det var det första steget, den första vinningen på kollektiv -

uppbyggets väg. 

Det andra steget, sade kamrat Stalin, kommer att bestå i att 

lyfta kollektivbrukarna —både f. d. fattigbönder och f. d. medel-

bönder —ännu högre och göra alla kollektivbrukare välbärgad 

och alla kollektivbruk bolsjevikiska. 

"För att bli välbärgade kollektivbrukare —sade kamrat Sta-

lin —kräves numera bara ett : att arbeta ärligt i kollektivjord-

bruket, att riktigt utnyttja traktorerna och maskinerna, atf 

riktigt utnyttja arbetsdjuren, att riktigt bruka jorden och vari 
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aktsam med kollektivjordbrukets egendom." (Leninismens 

grundfrågor, del II, s. 326.) 

Kamrat Stalins tal gjorde ett starkt intryck på kollektivbru-

karnas miljoner och blev ett praktiskt kampprogram för kollek-

tivbruken. 

Mot slutet av 1934 hade kollektivjordbruken blivit en fast, 

oövervinnlig kraft. Vid denna tid omslöt de redan omkring trc~ 

fjärdedelar av alla bondehushåll i hela Sovjetunionen och c :a 

90 procent av hela åkerarealen. 

Redan år 1934 arbetade inom Sovjetunionens lantbruk 281.000 

traktorer och 32.000 combines. Vårsådden år 1934 utfördes 15--

20 dagar snabbare än 1933 och 30-40 dagar snabbare än 193?. 

Spannmålslagringsplanen uppfylldes detta år 3 månader tidigan; 

än 1932. 

Så hade kollektivjordbruken stärkts under två år tack vare de:~ 

kolossala hjälp, som partiet och arbetar- och bondestaten visa 

dem. 

Kollektivsystemets säkra seger och lantbrukets uppsving i sarr:-

band därmed gav sovjetmakten möjlighet att avskaffa kortsyste-

met för spannmål och andra produkter samt upprätta fria in-

köp av livsmedelsprodukter. 

Sedan de politiska avdelningarna vid maskin- och traktorstatio-

nerna, vilka bildats som tillfälliga politiska organ uppfyllt sina 

uppgifter, fattade CK beslut om att ombilda maskin- och traktor-

stationernas politiska avdelningar till vanliga partiorgan och 

sammansmälte de politiska avdelningarna med partiets förefint-

liga räjongkommitteer. 

Alla dessa framgångar, såväl på lantbrukets område som också 

på industrins område, hade erövrats tack vare femårsplanens 

framgångsrika uppfyllande. 

Vid början av 1933 blev det klart, att den första femårsplanen 

redan var uppfylld, uppfylld före den fastställda tiden, uppfylld 

under loppet av fyra år och tre månader. 

Det var en kolossal, en världshistorisk seger för arbetarklassen 

och bönderna i Sovjetunionen. 
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I sitt referat .p~ partiets Centralkommittes och Centrala kon-

trollkommissions plenum i januari 1933 sammanfattade kamrat 

Stalin resultaten av den första femårsplanen. Som det framgicl: 

av referatet, hade partiet och sovjetmakten under den gångn a 

perioden, perioden av den första femårsplanens uppfyllande, upl:- 

nått följande grundläggande resultat: 

a) Sovjetunionen hade förvandlats från ett agrarland till etf 

industriland — ty industriproduktionens specifika vikt inom hela 

folkhushållningens produktion hade vuxit till 70 procent. 

b) Det socialistiska hushållningssystemet hade likviderat de 

kapitalistiska elementen på industrins område och blivit det ende 

hushållningssystemet inom industrin. 

c) Det socialistiska hushållningssystemet hade likviderat kula-

kerna som klass på jordbrukets område och blivit den förhärskan-

de kraften inom jordbruket. 

d) Kollektivbrukssystemet hade avskaffat eländet, fattigdomci, 

pä landsbygden —tiotals miljoller fattigbönder hade höjts till 

människor i tryggad ställning. 

e) Det socialistiska systemet hade avskaffat arbetslösheten i 

industrin, bibehållit 8-timmars arbetsdagen i en rad industrigr 

nar, övergått till 7-timmars arbetsdag i det övervägande flertalet 

företag, infört 6-timmars arbetsdag i hälsovådliga företag. 

f) Socialismens seger på folkhushållningens alla områden hade 

tillintetgjort den ena människans utsugning av den andra. 

Betydelsen av dessa den första femårsplanens vinningar bestod 

i främsta rummet däri, att de slutgiltigt befriat arbetarna ocli 

bönderna från utsugningens ok och banat väg för ALLA arbetande 

i Sovjetunionen att trygga sig ett välbärgat och kulturellt liv. 

I januari 1934 sammanträdde sjuttonde partikongressen. I kon-

gressen deltog 1.225 delegater med beslutande röst och 736 dele-

gater med rådgivande röst, vilka representerade 1.874.488 parti- 

medlemmar och 935.298 kandidater. 

Kongressen summerade partiets arbete under den gingna peric-

den, konstaterade socialismens avgörande framgångar inom alla 
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grenar av hushållningen och kulturen samt slog fast, att partiets 

generallinje segrat på alla områden. 

Sjuttonde partikongressen ingick i historien som "segrarnas 

kongress". 

I sin verksamhetsberättelse framhävde kamrat Stalin de grund-

läggande omdaningar, som försiggått i Sovjetunionen under den 

period berättelsen omfattade. 

"Sovjetunionen har under denna period i grunden omdanats 

och kastat av sig efterblivenhetens och de medeltida kvarlevor-

nas hölje. Från ett agrarland har det blivit ett industriland. 

Från ett land med individuellt småjordbruk har det blivit ett 

land med kollektivt, mekaniserat storjordbruk. Från ett okun-

nigt, analfabetiskt och ociviliserat land har det blivit, eller rät-

tare —håller på att bli ett upplyst och kulturellt land, täckt 

av ett väldigt nät av hög-, mellan- och lägre skolor, som ar-

betar på Sovjetunionens nationaliteters språk." (Stali~t, Lenin-

ismens grundfrågor, d. II, s. 353.) 

Den socialistiska industrin utgjorde vid denna tid redan 99 

procent av landets hela industri. Det socialistiska jordbruket —

kollektivjordbruken och sovjetjordbruken —brukade omkring 90 

procent av hela landets åkerareal. Vad varuomsättningen beträf-

far, så var de kapitalistiska elementen fullständigt utträngda 

ur handeln. 

Vid den nya ekonomiska politikens införande yttrade Lenin, 

att i vårt land finnes element av fem samhälleligt-ekonomiska 

formationer. Den första formationen —den patriarkaliska hus-

hållningen, ibetydande grad en naturahushållning, d. v. s. som 

nästan alls inte bedrev någon handel. Den andra formationen 

— småvaruproduktionen, majoriteten av bondehushållen, syssel-

satt med försäljning av lantbruksprodukter, samt hantver-

karna. Denna ekonomiska formation omfattade under neps första 

år största delen av befolkningen. Den tredje formationen —den 

privatekonomiska kapitalismen, vilken begynte leva upp i början 

av nep. Den fjärde formationen —statskapitalismen, huvudsak-

ligen koncessioner, vilka ej erhöll någon som helst betydande ut-
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veckling. Den femte formationen —socialismen, den socialistiska 

industrin, vilken då ännu var svag, sovjetjordbruken och kollek-

tivjordbruken, vilka i början av nep intog en alldeles obetydlig 

plats i folkhushållningen, den statliga handeln samt kooperatio-

nen, vilka också var svaga i början av nep. 

Lenin påvisade, att bland alla dessa formationer mäste den 

socialistiska formationen taga överhanden. 

Deii nya ekonomiska politiken var beräknad på full seger för 

de socialistiska hushållningsformerna. 

Och till sjuttonde partikongressen hade detta mål redan för-

verkligats. 

"Vi kan nu säga —yttrade kamrat Stalin med anledning 

härav —att de första, tredje och fjärde samhälleligt-ekono-

miska formationerna inte längre existerar, den andra samhälle-

ligt-ekonomiska formationen har trängts tillbaka till en andra-

rangsposition, medan den femte samhälleligt-ekonomiska forma-

tionen, den socialistiska formationen, är den oinskränkt här-

skande och den ensamt dominerande kraften i hela folkhushåll-

ningen." (Sammastädes, s. 355. ) 

Deii ideologiskt-politiska ledringens frågor intog en viktig plats 

i kamrat Stalins referat. Han varskodde partiet om att ehuru 

partiets fiender, opportunisterna av alla schatteringar, alla slags 

element med nationalistiska avvikelser är slagna, så är rester 

av deras ideologi ännu vid liv i enskilda partimedlemmars hjärnor 

och ger sig ofta tillkänna. Kapitalismens kvarlevor i ekonomin 

och särskilt i människornas medvetande utgör en gynnsam jord-

mån för ett upplivande av de slagna antileninska gruppernas ideo-

logi. Människornas medvetande står i sin utveckling efter deras 

ekonomiska ställning. Därför finnes kvarlevor av de borgerliga 

uppfattningarna i människornas hjärnor och kommer fort-

farande att finnas kvar, ehuru kapitalismen redan likviderats i 

ekonomin. Härvid måste man ta hänsyn till, att den kapitalis-

tiska omgivningen, mot vilken krutet måste hållas torrt, bemö-

dar sig att stimulera och underhålla dessa kvarlevor. 

Kamrat Stalin uppehöll sig bland annat vid kapitalismens kvar-
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levor i människornas medvetande på den nationella frågans om-

råde, där de är särskilt livskraftiga. Bolsjevikpartiet kämpade på 

två fronter —såväl mot avvikelsen till storrysk chauvinism, som 

också mot avvikelsen till lokalnationalism. I en rad republiker 

(Ukraina, Bjeloryssland o. a.) lät partios ganisationerna kampen 

mot den lokals, nationalismen slappna, lät den växa ut ända där-

hän att den slöt kontakt med de fientliga krafterna, slöt kontakt 

med interventionisterna och blev en fara för staten. Till svar på 

frågan, vilken avvikelse i den nationella frågan som utgjorde hu-

vudfaran, svarade kamrat Stalin 

"Huvudfaran utgör den avvikelse, mot ~•ilken :nan upphört att 

kämpa och sålunda låtit växa ut till en fara för staten." (Stalin, 

Leninismens grundfrågor, d. II, s. 392.) 

Kamrat Stalin manade partiet att stärka det ideologiskt-poli-

tiska arbetet, att systematiskt avslöja de fientliga klasserna och 

de mot leninismen fientliga riktningarnas ideologi och resterna av 

deras ideologi. 

Kamrat Stalin påvisade vidare i sitt referat, att fattande av 

riktiga beslut i och för sig ännu inte tryggar sakens framgång. 

För att trygga sakens framgång måste man riktigt ?placera ut 

folk, som är i stånd att förverkliga de ledande organens beslut, 

och organisera Trontroll av dessa besluts utförande. Utan dessa 

organisatoriska åtgärder riskerar man, att besluten förblir be-

slut på papperet, lösryckta från livet. Här hänvisade kamrat Sta-

lin till Lenins bekanta sats, att det viktigaste iorganisationsar-

betet är urval av folk och Iro~itroll av besluten2. Härvid betonade 

kamrat Stalin, att klyftan mellan de fattade besluten och det or-

ganisatoriska arbetet ifråga om beslutens fullgörande och kon-

trollen av dessa besluts utförande utgör det grundläggande onda 

i vårt praktiska arbete. 

För att förbättra kontrollen av utförandet av partiets och rege-

ringens beslut upprättade sjuttonde partikongressen istället för 

Centrala kontrollkommissionen —Arbetar- och bondeinspektionen, 

som sedan tolfte kongressens tid redan hunnit fullgöra sina upp-

gifter, Kommissionen för partikontroll vid SUKP(b) :s CK och 
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Kommissionen föz• sovjetkontroll vid Sovjetunionens Folkkommis-

sariers räd. 

hamrat Stalin formulerade på följande sätt partiets organisa-

toriska uppgifter under den nya etappen : Vi måste 

1. driva upp v~~rt organisatoriska arbete till de krav, som 

partiets politiska linje ställer; 

?. höja den organisatoriska ledningen till den politiska led-

ningens nivå ; 

3. uppnå att den organisatoriska ledningen fullständigt sä-

kerställer förverkligandet av partiets politiska paroller och 

beslut. 

I slutet av sitt referat uttalade Hamrat Stalin varningen, att 

ehuz•i.~ socialismens framgängar är stora och ehuru de framkallar 

en k~insla av berättigad stolthet, får man likväl inte täta sig hän-

föras av de uppnädda framgångarna, inte "bli inbilsk" och vagga 

sig till z•o. 

". . . iVlan får inte vagga partiet till z•o —utan utveckla dess 

valaamhet, inte insöva det —utan hålla det i ett tillstånd av 

kampberedskap, inte avväpna det utan rusta det, inte demo-

bilisera det —utan hålla det i mobiliseringstillstånd för genom-

förandet av den andra femårsplanen", påvisade kamrat Stalin. 

(Sammastädes, s. 403. ) 

Sjuttonde partil~ongressen åhörde kamraterna Molotovs och 

Iiujbysjevs referat om andra femårsplanen för folkhushållningens 

utveckling. Den andra femårsplanens uppgifter var ännu stor-

slagnare än den första femårsplanens uppgifter. Till slutet av 

andra femårsplanen, är 1937, skulle industriproduktionen ökas till 

det ungefär åttadubbla av förkrigstidens. Nybyggnadsarbeten 

inom hela folkhushållningen planerades till ett omfång av 133 

miljarder rubel under andra femårsplanen mot något över 64 

miljarder rubel under första femårsplanen. 

En sådan kolossal omfattning av nybyggnadsarbetena säkrade 

en fullständig teknisk nyutrustning av alla folkhushållningens 

grenat•. 

Under andra femårsplanen fullbordades i huvudsak jordbrukets 
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mekanisering. Traktorbeståndets kapacitet skulle ökas från två 

och en kvarts miljon hästkrafter 1932 till något över åtta mil-

joner hästkrafter 1937. Det planerades att i stor omfattning in-

föra ett systern av agrotekniska åtgärder (riktigt växelbruk, sådd 

med rena utsädessorter, vinterträda o. s. v.) . 

Kolossala arbeten planerades för den tekniska rekonstruktioneT~ 

av trafikväsendet och kommunikationerna. 

Det fastställdes ett omfattande program för det fortsatta höjan-

det av arbetarnas och böndernas materiella och kulturella nivå. 

Sjuttonde kongressen ägnade stor uppmärksamhet åt de orga-

nisatoriska frågorna och fattade efter ett referat av kamrat Kaga-

novitj ett speciellt beslut i frågorna om parti- och sovjetupp-

bygget. Den organisatoriska frågan erhöll ännu större betydelse, 

då partiets generallinje segrat, då partiets politik prövats i livet 

genom miljoner arbetares och bönders erfarenhet. Den andra fem-

årsplanens nya komplicerade uppgifter krävde en höjning av arbe-

tets kvalitet i alla grupper. 

"Den andra femårsplanens huvuduppgifter —slutgiltig lik-

videring av de kapitalistiska elementen, övervinnande av kapita-

lismens kvarlevor i ekonomin och i människornas medvetande, 

fullbordande av hela folkhushållningens rekonstruktion på den 

modernaste tekniska basis, bemästrande av den nya tekniken 

och de nya företagen, mekanisering av jordbruket och höjande 

av dess produktivitet —reser med all skärpa frågan om höjande 

av arbetets kvalitet i alla grenur, i f rämsta rummet det orga-

nisatoriskt praktislca ledningens kvalitet" - - hette det i kon-

gressens beslutide organisatoriska .~~agorna. (SUKP(b) i re-

solutioner, d. II, s. 591. ) 

På sjuttonde kongressen antogs nya partistadgar, som skilde 

sig från de gamla partistadgarna framför allt däri, att i stad-

garna införts en inledande del. I stadgarnas inledande del ges en 

kort definition av det kommi~niåtiska partiet, en precisering av 

dess betydelse för proletariatets kamp och dess plats i systemet 

av den proletära diktaturens organ. De nya stadgarna räknar 

ingående upp en partimedlems förpliktelser. I dem har införts 
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str~ingare regler för intagande i partiet samt en punkt om grup-

per av sympatiserande. I stadgarna är frågan om partiets orga-

nisatoriska struktur mera ingående utarbetad, punkterna om de 

förra particellerna —grundorganisationerna, som man började 

kalla dem efter sjuttonde partikongressen —hade fått en ny for-

mulering. I de nya stadgarna hade också punkterna om den inre 

partidemokratin och partidisciplinen erhållit en ny formulering. 

~. BUCHARINM~,NNENS URARTANDE TILL POLITISKA 

DUBBELSPELARE. DE TROTSKISTISKA DUBBELSPE-

I.r1RNAS URARTANDE TILL ETT VITGARDISTISKT 

MÖRDAR- OCH SPIONBAND. DET SKÄNDLIGA MORDET 

P~ S. M. KIROV. PARTIETS åTGÄRDER FÖR HÖJANDET 

AV BOLSJEVIKERNAS VAKSAMHET. 

Socialismens framgångar i vårt land gladde inte bara partiet, 

inte bara arbetarna och kollektivbrukarna. De gladde också alla 

våra sovjetintellektuella, alla ärliga medborgare i Sovjetunionen. 

De gladde emellertid inte, utan förbittrade alltmera resterna av 

de slagna utsugarklasserna. 

De bragte de slagna klassernas eftersägare — de ynkliga res-

terna av bucharinmännen och trotskisterna —till raseri. 

Dessa herrar uppskattade inte arbetarnas och kollektivbrukar-

nas vinningar ur synpunkten av folkets intressen, vilket hälsade 

varje sådan vinning med tillfredsställelse, utan ur synpunkten 

av sin ynkliga, från livet lösryckta och genomruttna fraktions-

grupps intressen. Då socialismens framgångar i vårt land innebar 

seger för partiets politik och slutgiltigt fiasko för dessa herrars 

politik, så började de —istället för att erkänna uppenbara fakta 

och ansluta sig till den allmänna saken —hämnas på partiet och 

folket för sina misslyckanden, för sitt fiasko, började bekämpa 

och skada arbetarnas och kollektivbrukarnas sak, spränga schakt, 

anlägga mordbrand på fabriker, föröva skadegörelse i kollektiv-

jordbruken och sovjetjordbruken för att omintetgöra arbetar-
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nas och kollektivbrukarnas vinningar och bland folket framkalla 

missnöje med sovjetmakten. Och för att härvid skydda sin ynk-

liga grupp från att bli avslöjad och krossad, maskerade de sig till 

folk som var hängivna partiet, började alltmera fjäska för par-

tiet, förhärliga partiet, krypa för det, medan de i verkligheten 

fortsatte sin dolda undermineringsverksamhet mot arbetarna och 

bönderna. 

På sjuttonde kongressen uppträdde Bucharin, Rykov och Tom-

skij med botfärdiga tal, lovprisade partiet och höjde dess fram-

gångar till skyarna. Men kongressen kände, att deras tal bar 

prägeln av falskhet och dubbelspel ty partiet kräver av sina med-

lemmar ej förhärligande och lovprisande av dess vinningar, utan 

ärligt arbete på socialismens front, vilket dock länge inte kunnat 

iakttagas hos bucharinmännen. Partiet såg, att dessa herrar i 

verkligheten i sina falska tal riktade sig till sina anhängare utan-

för kongressen, lärde dem dubbelspel och manade dein att ej 

lägga ned vapnen. 

På sjuttonde kongressen uppträdde också trotskistor: Sinojev 

och Kamenjev, vilka till övermått gisslade sig själva för sina fel 

och förhärligade partiet —även det till övermått — föi• dess 

vinningar. Men kongressen kunde ej undgä att se, att såväl den 

vedervärdiga självgisslan som det sliskiga och fadda lovprisandet 

av partiet utgjorde avigsidan av dessa herrars onda och oroliga 

samvete. Partiet visste likväl ännu inte, anade inte att dessa 

herrar, samtidigt som de uppträdde på kongressen med sliskiga 

tal, förberedde ett skändligt mord på S. M. Kirov. 

Den 1 december 1934 blev S. M. Kirov skändligt mördad med 

ett revolverskott i Smolny i Leningrad. 

Mördaren, som anhölls på platsen för brottet, visade sig vara 

medlem av en kontrarevolutionär illegal grupp, som organiserats 

av ett antal deltagare i den sovjetfientliga sinovjevgruppen i Le-

ningrad. 

Mordet på S. M. Kirov, partiets och arbetarklassens älskade son, 

utlöste våldsam förbittring och djup sorg bland de arbetande i 

vårt land. 
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Genom undersökningen fastställdes att ett antal f. d. medlem-

mar av den sinovjevska oppositionen 1933-34 i Leningrad bildat 

en illegal konti•ai•evolutionär terroristgrupp med det s. k. "Lenin-

gradcentrum" ispetsen. Denna grupp ställde sig målet att mörda 

det kommunistiska partiets ledare. Till första offer utsågs S. M. 

Kirov. Av de uttalanden, som deltagarna i denna kontrarevolu-

tionära grupp gjorde, framgick att de stod i förbindelse med rep-

resentanter för utländska kapitalistiska stater och erhöll pengar 

av dem. 

De avslöjade medlemmarna i denna organisation dömdes av 

Sovjetunionens Högsta domstols krigskollegium till högsta straff 

— arkebusering. 

Kort därefter konstaterades att ett illegalt, kontrarevolutionärt 

"Moskvacentrum" existerade. Undersökningen och domstolen 

klarlade den nedriga roll, som Sinovjev, Kamenjev, Jevdokimov 

och andra ledare av denna organisation spelade ifråga om att 

bland sina meningsfränder uppamma terroristaska stämningar, 

ifråga om förberedelse till mord pä medlemmar av CK och sov-

jetregeringen. 

Dessa personers dubbelspel och nedrighet gick sä långt, att 

Sinovjev — en av dem som organiserade och inspirerade mordet 

på S. 11'I. Kirov, som drev på mördaren att fortare utföra detta 

illdåd --- skrev en lovprisande nekrolog vid Kirovs död och ford-

rade att den skulle publiceras. 

Inför domstolen gav sig sinovjevmännen sken av att vara ånger-

fulla, men i själva verket fortsatte de ocksä i detta ögonblick sitt 

dubbelspel. De dolde sin förbindelse med Trotskaj. De dolde att 

de tillsammans med trotskisterna sålt sig åt det fascistiska spio-

naget, dolde sin spion- och skadegörarverksamhet. Sinovjevmän-

nen dolde inför rätten sin förbindelse med bucharinmännen, dolde 

att det existerade ett förenat trotskaj-bucharinskt band av fas-

cismens legodrängar. 

Mordet på kamrat Kirov var, som det senare klarlades, utfart 

av detta förenade trotskaj-bucharinska band. 

Redan då, år 1935, blev det klart att sinovjevgruppen var en 
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maskerad vitgardistorganisation, vilken fullständigt förtjänade 

att man behandlade dess medlemmar som vitgardister. 

Ett år senare blev det bekant, att Trotskij, Sinovjev; Kamen-

jev och deras medbrottslingar var de sannskyldiga, direkta och 

verkliga organisatörerna av mordet på Kirov samt organisatörer 

av förberedande åtgärder till mord på andra medlemmar• av CK. 

Sinovjev, Kamenjev, Bakajev, Jevdokimov, Pikel, I. N. Smirnov, 

Mratjkovskij, Ter-Vaganjan, Reingold och andra ställdes inför 

rätta. De ertappade brottslingarna måste inför rätta offentligt 

erkänna, att de inte endast mördat Kirov, utan också förberett 

mord på alla övriga partiets och regeringens ledare. Rannsak-

ningen fastställde vidare, att dessa missdådare slagit in på vägen 

till organiserande av diversionshandlingar, på spionagets väg. Un-

der rättegången, som försiggick i Moskva 1936, blottades hos dessa 

personer det oerhördaste moraliska och politiska förfall, den mått-

lösaste nedrighet och förräderi, som de beslöjade med förljugna 

förklaringar om tillgivenhet för partiet. 

Huvudinspiratören och huvudorganisatören för• hela detta band 

av mördare och spioner var Judas Trotskij. Trotskijs medhjäl-

pare och verkställarna av hans kontrarevolutionära anvisningar 

var Sinovjev, Kamenjev och deras trotskistiska följe. De förbe-

redde nederlag för Sovjetunionen i händelse av ett angrepp av 

imperialisterna, de blev defaitister i förhållande till arbetar- och 

bondestaten, de blev föraktliga drängar och agenter åt de tyska 

och japanska fascisterna. 

Den viktigaste lärdom, som partiorganisationerna måste dra av 

processerna i anledning av det skändliga mordet på S. M. Kirov, 

bestod i att de måste likvidera sin egen politiska blindhet, likvi-

dera sin politiska sorglöshet och skärpa sin vaksamhet, skärpa 

alla partimedlemmars vaksamhet. 

I sitt brev till partiorganisationerna, som utsändes i samband 

med det skändliga mordet på S. M. Kirov, påvisade partiets CK: 

a) "Man måste göra slut på den opportunistiska godtrogen-

heten, som grundar sig på den oriktiga förutsättningen, att 

fiendeniden mån våra krafter växer blir allt tamare och oför-
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argligare. En sådan förutsättning är grundfalsk. Den är en 

genklang av högeravvikelsen, som försäkrade alla, och envar, 

att fienderna i all stillhet kommer att glida in i socialismen, 

att de sist och slutligen kommer att bli verkliga socialister. Det 

äi• inte bolsjevikernas sak att vila på lagrarna och slöa till. Det 

är inte godtrogenhet vi behöver, utan vaksamhet, en verklig, 

bolsjevikisk, revolutionär vaksamhet. Man måste hålla. i min-

net, att ju hopplösare fiendernas ställning blir, dess hellre kom-

mer de att gripa till det 'yttersta medlet' som det enda medel 

dessa till undergång dömda kunde uppbringa i sin kamp mot 

so~~jetmakten. Vi måste komma ihåg detta och vara vaksamma." 

b) "Undervisningen om partiets historia bland partimedlem-

m~ii•, studiet av varje slags partifientliga grupperingar i vårt 

partis historia, deras metoder i kampen mot partiets linje, de-

ras taktik —och så mycket mer : studiet av vårt partis taktik 

ocli metoder i kampen mot de partifientliga grupperingarna, den 

taktik och de metoder, som möjliggjort för vårt parti att över-

vinna och slå ned dessa grupperingar, måste ställas på tillbörligt 

högre plan. Det är nödvändigt, att partimedlemmarna inte endast 

känner till, hur partiet bekämpade och övervann kadetterna, so-

cialistrevolutionärerna, mensjevikerna och anarkisterna, utan 

också hur partiet bekämpade och övervann trotskisterna, de 'de-

mokratiska centralisterna', 'arbetaroppositionen', sinovjevmän-

nen, elementen med högeravvikelser, de åt höger och vänster 

urartade elementen o. s. v. Man får inte glömma, att känne-

domen om och förståelsen för vårt partis historia är det vik-

tigaste medlet som behövs för att helt säkerställa den revolu-

tionäz•a vaksamheten hos partiets medlemmar." 

En kolossal betydelse under denna period hade den 1933 på-

började rensningen av partiets led från främmande element och 

sådana som sugit sig fast vid partiet — i all synnerhet den ytterst 

noggranna kontrollen av varje medlems partidokument och 

de gamla partimedlemsböckernas utbytande mot nya, som före-

togs efter det nedriga mordet på S. M. Kirov. 

Före kontrollen av medlemmarnas partidokument härskade i 
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många partiorganisationer godtycke och vårdslöshet med hand-

havandet av partimedlemsböckerna. I en rad lokala partiorga-

nisationer avslöjades ett absolut otillåtligt kuos i registreringe~t 

uv kommunister~tu, vilket fienderna utnyttjade föi~ sina nedriga 

syften, i det de använde partiböckerna som skydd för spionage, 

skadegörarverksamhet o. s. v. Intagandet i partiet och utställan-

det av partimedlemsböcker hade många ledare av partiorganisa-

tioner isin tur anförtrott åt mindre ansvariga personer och ofta 

åt partimedlemmar, vars förflutna var fullständigt okontrollerat. 

I ett speciellt brev av den 13 maj 1935 till alla ~~artiorganisa-

tionerna om registrering, utfärdande och förvaring av partimed-

lemsböckerna gav partiets CK anvisning att i alla organisationer• 

genomföra en noggrann kontroll av partidokumenten, att "införa 

en bolsjevikisk ordning inom vårt eget parti". 

Kontrollen av partidokumenten hade en stor politisk betydelse. 

I resolutionen från partiets CK-plenum den 25 december 1935 efter 

referat av CK:s sekreterare, kamrat Jesjov, om resultaten av 

kontrollen av partidokumenten, hette det, att denna var en orga-

nisatorisk-politisk åtgärd av oerhörd betydelse för stärkandet av 

SUKP(b) :s led. 

Efter genomförandet av kontroll och ombyte av partidokumen-

ten återupptogs medlemsintagningen i partiet. Härvid krävde 

SUKP(b) :s CK, att de nya partimedlemmarna inte intogs i klump, 

utan på grundval av strängt genomfört individuellt antagande 

bland "de av vårt lands bästa människor, som är verkligt avan-

cerade och arbetarklassens sak verkligt hängivna, främst bland 

arbetarna men också bland bönderna och de intellektuella från det 

arbetande folket, vilka prövats på olika avsnitt av kampen för 

socialismen". 

I det CK återupptog intagningen av nya medlemmar i partiet, 

förpliktade den partiorganisationerna att behålla i minnet, att de 

fientliga elementen också framdeles kommer att försöka tränga 

in i SUKP(b) :s led. Till följd härav 

"består varje partiorganisations uppgift i att på allt sätt 

höja den bolsjevikiska vaksamheten, hålla det Leninska par-
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tiets fana $ögt och garantera partiet mot att främmande, fient-

liga och tillfälliga element tränger in i dess led." (SUKP{b) :s 

CK:s beslut av den 29 september 1936. "Pravda" nr 270, 1936.) 

I det bolsjevikpartiet rensade sina led och stärkte dem, tillin-

tetgjorde partiets fiender och skoningslöst kämpade mot för-

vrängningarna av partiets linje, slöt det ännu tätare upp omkring 

partiets CK, under vars ledning partiet och Sovjetlandet gick 

över till den nya etappen —till fullbordande av det klasslösa, 

socialistiska samhällets uppbygge. 

FORT SAb~INIANFATT\'ING 

Under åren 1930-1934 löste bolsjevikpartiet den proletära re-

volutionens svåraste historiska uppgift efter maktens erövrande 

— miljoner självägande småbondebruks överförande på kollektiv-

jordbrukens väg, på socialismens väg. 

Likvideringen av kulakerna som den talrikaste utsugarklassen 

och de stora bondemassornas övergång på kollektivjordbrukens 

väg ledde till uppryckande av kapitalismens sista rötter i landet, 

till fullbordande av socialismens seger i jordbruket, till sovjetmak-

tens slutgiltiga befästande på landsbygden. 

I det kollektivjordbruken övervann en rad svårigheter av or-

ganisatorisk karaktär, vann de slutgiltig styrka och slog in på 

vägen till ett välbärgat liv. 

Som resultat av den första femårsplanens uppfyllande hade i 

vårt land byggts upp ett orubbliga fundament för den socialistiska 

ekonomin —den förstklassiga socialistiska tunga industrin och 

det mekaniserade kollektiva jordbruket, arbetslösheten hade av-

skaffats, den ena människans utsugning av den andra hade av-

skaffats, betingelser hade skapats för en oavbruten förbättring 

av de arbetandes materiella och kulturella läge i vårt fosterland. 

Dessa gigantiska framgångar hade uppnåtts av arbetarklassen, 

kollektivjordbrukarna och alla arbetande i vårt land tack vare 
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partiets och regeringens djärva, revolutionära och kloka politik. 

I sin strävan att försvaga och undergräva Sovjetunionens makt 

förstärker de omringande kapitalistiska staterna sitt "arbete" på 

att inom Sovjetunionen organisera mördar-, skadegörar- och spi-

onband. Särskilt forceras den kapitalistiska omringn~ngens fient-

liga verksamhet i förhållande till Sovjetunionen i och med fascis-

ternas makttillträde i Tyskland och Japan. I trotskisterna och 

sinovjevmännen fann fascismen trogna drängar, som åtog sig att 

utföra spionage, skadegörelse, terror och diversion, som gick in 

för Sovjetunionens nederlag, för att återupprätta kapitalismen. 

Sovjetmakten straffar med fast hand detta människosläktets 

avskum och anställer en skoningslös räfst med dessa element, så-

som de folkfiender och fosterlandsförrädare de är. 
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TOLFTE KAPITLET 

Bolsjevikernas parti i kampen för fullbor-

dandet av det socialistiska samhällets upp-

byggande och den nya författningens 

genomförande. 
(1935-1931) 

1. DEN INTERNATIONELLA SITUATIONEN ÅREN 1935 

- -1937. DEIV EKONOMISKA KRISENS TEMPORÄRA 

MILDRANDE. BÖRJAN TILL EN NY EKONOMISK KRIS. 

ITALIENS ERÖVRING AV ABESSINIEN. DEN TYSK-

ITALIENSKA INTERVENTIONEN I SPANIEN. JAPANS 

II~''FALL I CENTRALKINA. DET ANDRA IMPERIALIS-

TISKA KRIGETS BtSRJAN. 

Den ekonomiska kris, som började i de kapitalistiska länderna 

under senare hälften av 1929, fortgick till slutet av 1933. Där-

efter avstannade industrins nedgång, krisen övergick till stagna-

tion och därpå inträdde en viss livaktighet, ett visst uppsving i 

industrin. Men det var inte ett sådant uppsving, som efterföljas 

av en industriell uppblomstring pä en ny, högre basis. Den ka-

pitalistiska världsindustrin förmådde ej ens höja sig till 1929 års 

nivå, utan uppnådde till mitten av 1937 endast 95--96 procent 

av denna. Och under senare hälften av 1937 började redan en ny 

ekonomisk kris, som framförallt drabbade Amerikas Förenta Sta-

ter. Klot slutet av 1937 hade antalet arbetslösa i USA ånyo sti-

git till 10 miljoner. I England började antalet arbetslösa snabbt 

öka. 
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De kapitalistiska länderna, som ännu ej hunnit hämta sig från 

den nyss genomgångna krisens slag befann sig således plötsligt 

inför en ny ekonomisk kris. 

Denna omständighet ledde till att motsättningarna mellan de 

imperialistiska länderna liksom också mellan bourgeoisin och pro-

letariatet ännu mera skärptes. I samband härmed började de 

aggressiva staternas försök att kompensera förlusterna av den 

ekonomiska krisen inom det egna landet på bekostnad av andra, 

svagt försvarade länder alltmera ökas. Till de två bekanta aggres-

siva staterna, Tyskland och Japan, slöt sig härvid denna gång 

en tredje stat —Italien. 

Det fascistiska Italien anföll 1935 Abessinien och underkuvade 

detta land. Italien anföll Abessinien utan att ur den "internatio-

nella rättens" synpunkt ha den ringaste grund eller anledning 

härtill, anföll utan krigsförklaring, som en tjuv om natten, såsom 

det nu blivit på modet hos fascisterna. Detta var ej endast ett 

slag mot Abessinien. Slaget riktades också mot England, mot 

detta lands sjövägar från Europa till Indien och Asien överhu-

vud taget. Englands försök att hindra Italien att viizna fast fot i 

Abessinien var resultatlösa. För att skaffa sig fria händer ut-

trädde Italien därpå ur Nationernas Förbund och började f~r-

cerat rusta sig. 

Således bildades en ny krigsknutpunkt pä dc kortaste sjövä-

garna från Europa till Asien. 

Det fascistiska Tyskland bröt genom en ensidig akt fredsslutet 

i Versailles och lade upp en plan för att med våld revidera de 

europeiska staternas gränser. De tyska fascisterna stack inte 

under stol med att de strävar efter att underkasta sig grannsta-

terna eller åtminstone annektera dessa staters av tyskar bebodda 

områden. Denna plan går ut på : först ockupation av Österrike, 

sedan ett slag mot Tjeckoslovakien, sedan måhända mot Polen, 

där det också finnes ett sammanhängande område med tysk be-

folkning, vilket gränsar till Tyskland, och sedan . . .sedan "får 

man se". 

Sommaren 1936 inledde Tyskland och Italien ei~ militärinterven-
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tion mot republiken Spanien. Under form av understöd ät de 

spanska fascisterna erhöll Tyskland och Italien möjlighet att i 

all stillhet föra över sina truppavdelningar till Spaniens territori-

um, iryggen pä Frankrike, och sin krigsflotta till spanska vatten, 

kring de Baleariska öarna och vid Gibraltar i söder, i Atlantiska 

oceanen i väster och i Biscayabukten i norr. I början av 1938 ocku-

perade de tyska fascisterna Österrike, varigenom de vann fast 

fot ~•id Donaus mellersta lopp och trängde fram mot Sydeuropa, 

närmare Adriatiska havet. 

D<i de tyska och italienska fascisterna igängsatte sin interven-

tion mot Spanien, försäkrade de alla, att de för kamp mot de 

"röda" i Spanien och inte fullföljer nägra som helst andra syften. 

Men clet var en grov och oskicklig maskering för att lura en-

faldigt folk. I själva verket riktade de ett slag mot England och 

Frankrike, ty de besatte Englands och F: ankrikes sjövägar till 

deras väldiga kolonialbesittningar iAfrika och Asien. 

Vad ockupationen av Österrike beträffar, sä kunde den inte 

pä något sätt placeras inom ramen för kampen mot Versaillesför-

draget, inom ramen för skyddet av Tysklands "nationella" intres-

sen idess strävan att fä tillbaka de territorier, som gick förlorade 

i samband med det första imperialistiska kriget. Österrike hade 

varken före eller efter kriget tillhört Tyskland. Österrikes an-

slutning med guld till Tyskland innebär en grov imperialistisk 

ockupation av främmande territorium. Den blottar uppenbart det 

fascistiska Tysklands strävan att intaga den härskande ställ-

ningen pä den Västeuropeiska kontinenten. 

Det var i främsta rummet ett slag mot Frankrikes och Eng-

lands intressen. 

Säledes bildades nya krigsknutpunkter iSydeuropa, kring Ös-

terrike och Adriatiska havet, i yttersta Västeuropa, i Spanien och 

de omgivande farvattnen. 

1937 intog den fascistiska japanska militärkamarillan Peking, 

inföll i Centralkina och ockuperade Shanghaj. De japanska trup-

pernas infall i Centralkina skedde, liksom infallet i Mandsjuriet 

nägra är tidigare. pä japanskt sätt, det vill säga som tjuvar om 
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natten, genom att förrädiskt provocera tvister för att få till stånd 

olika "lokala konflikter", som japanerna själva skapat, samt ge-

nom att bryta varje och ettvart slag av "internationella rättsreg-

ler", fördrag, överenskommelser o. s. v. Besättandet av Tientsin 

och Shanghaj lade nyckeln till handeln med Kina och dess gigan-

tiska marknad i Japans händer. Det betyder att Japan, så länge 

det håller Shanghaj och Tientsin i sina händer, i vilket ögonblick 

som helst kan tränga ut England och USA ur Centralkina, där 

dessa har kolossala kapitalplaceringar. 

Men det kinesiska folkets och dess armes hjältemodiga kamp 

mot de japanska inkräktarna, det väldiga nationella uppsvinget 

i Kina, de kolossala folkreserver och territorier, som detta land 

äger, och slutligen den kinesiska nationella regeringens beslut-

samhet att föra Kinas frihetskrig till ett segerrikt slut, tills in-

kräktarna fullständigt drivits ut över Kinas gränser —allt detta 

vittnar otvivelaktigt om att de japanska imperialisterna ej hai• 

och ej kan ha någon framtid i Kina. 

Men det är också sant, att Japan tillsvidare håller nycklarna 

till handeln med Kina i sina händer, och dess krig med Kina är 

i själva verket ett ytterst allvarligt slag mot Englands och USA :s 

intressen. 

Således bildades ännu en krigsknutpunkt vid Stilla havet, i 

Kina. 

Alla dessa fakta visar, att det andra imperialistiska kriget i 

själva verket redan börjat. Det började i all stillhet, utan krigs-

förklaring. Stater och folk gled på nägot sätt omärkligt in på 

det andra imperialistiska krigets arena. De tre aggressiva sta-

terna — de härskande fascistkretsarna iTyskland, Italien och 

Japan —började kriget i olika delar av världen. Kriget pågår på 

den väldiga sträckan från Gibraltar till Shanghaj. Kriget har re-

dan förmått dra in en befolkning på över en halv miljard på 

sin arena. Det föres i sista hand mot Englands, Frankrikes och 

USA:s kapitalistiska intressen, emedan dess mål är en nyuppdel-

ning av världen och inflytelsesfärerna till de aggressiva ländernas 

förmån och på bekostnad av dessa s. k. demokratiska stater. 
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Ett utmärkande drag för det andra imperialistiska kriget utgör 

tills vidare det faktum att det föres och utvecklas av de aggres-

siva makterna, medan andra makter, de "demokratiska" mak-

terna, mot vilka kriget egentligen är riktat, låtsas som om kri-

get inte angår dem, tuår sina händer, viker undan, prisar sin 

fredskärlek, träter på de fascistiska angriparna och . . . steg för 

steg uppger sina positioner åt angriparna, under det de för-

säkrar att de bereder sig till motstånd. 

Detta krig har, som synes, en ganska egendomlig och. ensidig 

karaktär. Men det hindrar ej att det är ett grymt och brutalt 

erövringskrig, som utspelas på bekostnad av Abessiniens, Spa-

niens och Kinas svagt försvarade folks blod. 

Det skulle vara oriktigt att förklara denna krigets ensidiga ka-

raktär med de "demokratiska" staternas militära eller ekono-

miska svaghet. De "demokratiska" staterna är självfallet star-

kare än de fascistiska staterna. Den ensidiga karaktären hos det 

världskrig, som håller på att utvecklas, förklaras genom från-

varon av en enhetsfront mellan de "demokratiska" staterna mot 

de fascistiska makterna. De s. k. "demokratiska" staterna gillar 

naturligtvis inte de fascistiska staternas "ytterlighetsåtgärder" 

och fruktar dessa staters stärkande. Men de fruktar• ännu mera 

arbetarrörelsen iEuropa och den nationella frihetsrörelsen i Asi-

en, och de anser, att fascismen är ett "bra motgift" mot alla dessa 

"farliga" rörelser. Därför inskränker sig de regerande kretsarna 

i de "demokratiska" staterna —särskilt de regerande konserva-

tiva kretsarna iEngland —till politiken att övertala de rovgiriga 

fascistiska makthavarna att "ej driva saken till ytterlighet", me-

dan de samtidigt låter dem förstå, att de "fullkomligt förstår" 

och i huvudsak sympatiserar med deras reaktionära polispolitik 

mot arbetarrörelsen och den nationella frihetsrörelsen. De rege-

rande kretsarna i England driver därvid ungefär samma politik, 

som den ryska liberala monarkistiska bourgeoisin bedrev under 

tsarismen. Denna fruktade visserligen tsarpolitikens "ytterlig-

hetsåtgärder", men ännu mera fruktade den folket och övergick 

till följd härav till politiken att övertala tsaren —följaktligen 
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till en politik som innebar en sammansvärjryaiytg med tsaren mot 

folket. Som bekant fick Rysslands liberala :monarkistiska bour-

geoisi dyrt plikta för denna dubbelpolitik. inan kan förutse 

att de regerande kretsarna i England och deras vänner i Frank-

rike och USA också kommer att få sin historiska vedergällning. 

Det är klart att Sovjetunionen, då den såg vilken vändning de 

internationella angelägenheterna tog, inte kunde sluta ögonen 

för dessa hotfulla händelser. Varje krig, till och med det allra 

minsta, som angriparna börjat, innebär en fara för de freds-

älskande länderna, och det andra imperialistiska kriget, som så 

"omärkligt" smugit sig över folken och dragit in en befolkning 

på över en halv miljard kan så mycket mindre undgå att utgöra 

en den allvarligaste fara för alla folk och i främsta rummet för 

Sovjetunionen. Ett vältaligt vittnesbörd härom är bildandet av det 

"antikommunistiska blocket" mellan Tyskland, Italien och Japan. 

Därför har vårt land, samtidigt som det fullföljer sin fredspoli-

tik, fortsatt att stärka våra gränsers försvarsduglighet samt Röda 

armens och Röda flottans kampberedskap. Islutet av 1934 in-

trädde Sovjetunionen i Nationernas Förbund i medvetande om att 

detta trots sin svaghet likväl kan tjäna som tribun för angripar-

nas avslöjande och som ett visst — om än svagt — instru-

ment för freden, som broms mot krigets lössläppande. Sovjetunio-

nen ansåg, att manien tid som denna ej borde ringakta ens en 

så svag internationell organisation som Nationernas Förbund. 

I maj 1935 avslöts ett fördrag mellan Frankrike och Sovjetunio-

nen om ömsesidigt bistånd mot eventuellt angrepp av angriparna. 

Samtidigt härmed avslöts ett liknande fördrag med Tjecko-

slovakien. I mars 1936 avslöt Sovjetunionen fördrag om ömsesi-

digt bistånd med Mongoliska Folkrepubliken. I augusti 1937 av-

slöts en ömsesidig icke-angreppspakt mellan Sovjetunionen och 

Kinesiska republiken. 
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2. FORTSATT UPPSVING I SOVJETUNIONENS INDU-

STRI OCH JORDBRUK. ANDRA FEMÅRSPLANEN UPP-

FYLLES FÖRE DEN FASTSTÄLLDA TIDEN. JORDBRU-

KETS REKONSTRUKTION OCH KOLLEKTIVISERINGENS 

FULLBORDANDE. KADRERNAS BETYDELSE. STA-

CHANOVRÖRELSEN. FOLKVÄLSTÅ\IDETS UPPSVING. 

FOLKKULTURENS UPPSVING. SOVJETREVOLUTIONENS 

KRAFT. 

Medan en ny ekonomisk kris inträdde i de kapitalistiska län-

derna tre år efter den ekonomiska krisen 1930-1933, fortskred 

det industriella uppsvinget i Sovjetunionen oavlåtligt under helu 

denna, period. Medan den kapitalistiska världsindustrin isin hel-

het inritten av 1937 knappast uppnådde 95-96 procent av 1929 

års nivå, för att under senare hälften av 1937 inträda i ett skede 

av ny ekonomisk kris, så nådde Sovjetunionens industri i sitt till-

tagande uppsving vid slutet av 1937 428 procent av 1929 års nivå, 

och hade i jämförelse med förkrigsnivån ökat mer än sjufalt. 

Dessa framgångar var en direkt följd av den rekonstz•uktions-

politik, som partiet och regez•ingen med största energi fullföljt. 

Som resultat av alla dessa framgångar uppfylldes den andra 

femårsplanen för industrins vidkommande före den fastställda 

tiden. Den andra femårsplanen uppfylldes till den 1 april 1937, 

det vill säga på 4 år och 3 månader. 

Detta var en väldig seger för socialismen. 

En nästan likadan bild av uppsving företedde lantbruket. Den 

besådda arealen för alla kulturer hade ökat från 105 miljonen• hekt-

ar år 1913 (förkrigstiden) till 135 miljoner hektar år 1937. Spann-

målsproduktionen hade stigit från 4 miljarder 800 miljoner pud 

år 1913 till 6 miljarder 800 miljoner pud år 1937, pz•oduktionen 

av råbomull från 44 miljoner pud till I54 miljoner pud, linproduk-

tionen (fibrer) från 19 milj. pud till 31 milj. pud, sockerbets-

pz•odulitionen från 654 miljoner pud till 1 miljard 311 miljoner pud, 

oljeväxtproduktionen från 129 miljoner pud till 306 miljoner pud. 

Det bör kanske anmärkas, att enbart kollektivjordbruken (för-

utom sovjetjordbruken) år 1937 levererade landet över 1 miljard 
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700 miljoner pud varuspannmål, det vill säga minst 400 miljoner 

pud mera än godsägarna, kulakerna och bönderna tillsamman le-

vererade år 1913. 

Endast en gren av lantbruket —boskapsskötseln —stod fort-

farande under förkrigsnivån och fortsatte att utvecklas i lång-

sammare tempo. 

Vad jordbrukets kollektivisering beträffar, så kunde den redan 

anses vara fullbordad. I kollektivbruken befann sig 1937 18~/~ milj. 

bondgårdar, vilket utgjorde 93 procent av alla bondgårdar, och 

kollektivjordbrukens spannmålsareal utgjorde 99 procent av hela 

bondespannmålsarealen. 

Resultaten av jordbrukets rekonstruktion och dess ökade för-

sörjning med traktorer och lantbruksmaskiner trädde i dagen. 

Fullbordandet av industrins och jordbrukets rekonstruktion led-

de till att folkhushållningen var rikligt försedd med förstklassig 

teknik. Industrin och jordbruket, trafikväsendet och armen hade 

erhållit en väldig mängd nya tekniska hjälpmedel, nya maskiner 

och arbetsmaskiner, traktorer och lantbruksmaskiner, lokomotiv 

och ångare, artilleri och tanks, flygmaskiner och krigsskepp. Det 

var nödvändigt att sätta in en tio- och hundratusenhövdad skolad 

kader, som var i stånd att bemästra hela denna teknik och pressa 

ur den maximum av det som kunde pressas ur den. Utan detta, 

utan ett tillräckligt antal människor, som behärskade tekniken, 

riskerade man att tekniken förvandlades till en samling död me-

tall, som ej blev utnyttjad. Detta utgjorde en allvarlig fara, som 

uppstått till följd av att tillväxten av kadrer, som kunde bemästra 

tekniken, ej husan hålla järnnu stey reaed utan blev långt efter tek-

nikens utveckling. Saken komplicerades av att en betydande del 

av våra funktionärer ej insåg denna fara utan menade att tek-

niken "själv kommer att göra" sitt. Om man tidigare underskatta-

de tekniken och förhöll sig ringaktande till den, så började man 

nu överskatta den, förvandlade den till en fetisch. 1VIan förstod 

inte att en teknik utan människor, som tillägnat sig tekniken, är 

en död teknik. Man förstod inte att endast om det finnes männi-

skor, som tillägnat sig tekniker, kan den ge högsta produktivitet. 
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Frågan om kadrer, som tillägnat sig tekniken, erhöll säle-

des förstarangs betydelse. 

Det var nödvändigt att vända våra funktionärers uppmärksam-

het från den överdrivna hänförelsen för tekniken, från underskat-

tandet av kadrernas betydelse till frågan om teknikens tillägnande, 

om teknikens behärskande, om att på allt sätt stärka arbetet för 

utbildning av talrika kadrer, vilka är i stånd att bemästra tekni-

ken och pressa ur den maximal effekt. 

Om partiet tidigare, i början av rekonstruktionsperioden, då 

Vrist gjorde sig kännbar i landet ifråga om teknik, gav parollen 

''under rekonstruktionsperioden avgör tekniken allt", så måste 

partiet nu, då det fanns teknik i överflöd, då rekonstruktionsperio-

den ihuvudsak fullbordats, då en stark brist på kadrer gjorde sig 

kännbar i landet — ge en ny paroll, inte längre koncentrera upp-

märksamheten pä tekniken, utan på människorna, på kadrer, som 

är i stånd att helt utnyttja tekniken. 

En stor betydelse i detta avseende hade kamrat Stalins tal i 

maj 1935 till absolventerna vid Röda armens akademier. 

"Tidigare —sade kamrat Stalin —sade vi, att 'tekniken av-

gör allt'. Denna paroll har• hjälpt oss i så måtto, att vi likviderat 

bristen ifråga om teknik och slcapat den bredaste tekniska ba-

sis inom alla verksamhetsgrenar• för att utrusta våra människor 

med förstklassig teknik. Detta är mycket bra. Men det är långt 

ifrån tillräckligt. I~'ör att sätta tel~niken i rörelse och utnyttja 

den till det yttersta behövs det folk, som tillägnat sig tekniken, 

behövs det kadrer, som är i stånd att göra sig förtrogna med 

denna teknik och använda den efter alla konstens regler. Teknik 

utan människor, som behärskar den, är en död teknik. Ledd av 

människor, som tillägnat sig tekniken, kan och måste den åstad-

komma underverk. Om vi hade en tillräcklig mängd kadrer i 

våra förstklassiga fabriker och verkstäder, pä våra sovjetjord-

bruk och kollektivjordbruk, i vär Röda arme, som kunde be-

mästra denna teknik, så skulle vårt land erhålla tre å fyra gån-

ger så stor effekt, som det erhåller nu. Därför• måste huvud-

vikten iiu läggas på människorna, på kadrerna, på de arbetare, 
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som tillägnat sig tekniken. Därför måste den gamla parollen ---

'tekniken avgör allt' —som är en äterspegling av en redan för-

gången period, dä det hos oss rådde brist pä teknik, ersättas med 

en ny paroll, parollen om att 'lcudrernu avför allt'. Häri ligger nu 

det viktigaste . . . 

Vi måste slutligen inse, att av alla de värdefulla kapital, som 

finns i världen, är människorna, kadrerna det värdefullaste och 

mest avgörande kapitalet. Vi måste förstä, att under våra nuva-

rande förhållanden 'ka.drernu avgör allt'. Om vi får goda och 

talrika kadrer i industrin, i jordbruket, i trafikväsendet, i armen 

— sä kommer värt land att bli oövervinnligt. Om vi inte fät 

sädana kadrer, kommer vi att halta på bägge benen." 

Således blev det en förstarangsuppgift att påskynda utbildnin-

gen av tekniska kadrer och att snabbt tillägna sig den nya tekni-

ken för ett fortsatt uppsving av arbetsproduktiviteten. 

Det mest frappanta exemplet på hur sådana kadrer växer, hur 

väta människor tillägnar sig den nya tekniken och hur arbets-

produktiviteten fortsätter att stiga, är stachanovrörelsen. Den 

uppstod och utvecklades i Donbass, i kolindustrin, grep omkring 

sig till andra industrigrenar, spred sig till trafikväsendet och om-

fattade sedan jordbruket. I\Tamnet stachanovrörelse fick den efter 

sin upphovsman, kolbrytaren Alexej Stachanov vid schaktet 

"Central-Irmino" (Donbass). Redan före Stachanov hade Nikita 

Isotov uppvisat hittills osedda rekord i kolbrytning. Stachanov, 

som under ett skift den 31 augusti 1935 bröt 102 ton kol och där-

med 14-falt överskred den vanliga normen för kolutvinning, gjorde 

med sitt exempel början till en massrörelse bland arbetarna och 

kollektivbrukarna för arbetsnormernas höjande, för ett nytt upp-

sving iarbetsproduktiviteten. Busygin i automobilindustrin, Sme-

tanin iskoindustrin, Krivonos i trafikväsendet, Musinskij i skogs-

industrin, Jevdokia Vinogradova och Maria Vinogradova i textil-

industrin, Maria Demtjenko, Maria Gnatenko, P. Angelina, Pola-

gutin, Kolesov, Borin och Kovardak i lantbrul~et —det är nam-

nen pä stachanovrörelsens första pionjärer. 
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Efter dem följde andra pionjärer, hela trupper av pionjärer som 

överflyglat de första pionjärernas arbetsproduktivitet. 

En utomordentlig betydelse ifråga om stachanovrörelsens ut-

vecklande hade stachanovarbetarnas första unionskonferens i 

Kreml i november 1935 och det tal kamrat Stalin höll på den-

samma. 

"Stachanovrörelsen —sade kamrat Stalin i sitt tal — är ut-

trycl~et för ett n3-tt uppsving i den socialistiska tävlan, en ny, 

högre etapp av den socialistiska tävlan . . .Idet förgångna, för 

ett par tre år sedan, under perioden av den socialistiska tävlans 

första etapp, var den socialistiska tävlan ej ovillkorligen för-

knippad med den nya tekniken. Ja, då hade vi egentligen nästan 

ingen ny teknik. Den nuvarande etappen av den socialistiska 

tävlan åter — stachanovrörelsen — är däremot ovillkorligen 

förknippad med den nya tekniken. Stachanovrörelsen skulle va-

ra otänkbar utan den nya, högre tekniken. Ni ser framför er 

människor som till exempel kamraterna Stachanov, Busygin, 

Smetanin, Krivonos, de båda Vinogradova och många andra, 

nytt folk, arbetare och arbeterskor, som fullständigt tillägnat 

sig sitt arbetes teknik, bemästrat den och drivit den framåt. 

Sådant folk hade vi inte —eller nästan inte —för ett par tre 

år sedan . . .stachanovrörelsens betydelse består i att den är en 

rörelse, som bryter ned de gamla tekniska normerna som otill-

räckliga, som i en hel rad fall överträffar de framskridna kapi-

talistiska ländernas arbetsproduktivitet och sålunda i praktiken 

möjliggör ett fortsatt befästande av socialismen i vårt land, 

möjliggör att förvandla vårt land till det mest välbärgade lan-

det." 

I sin karakteristik av stachanovarbetarnas arbetsmetoder upp-

visade kamrat Stalin stachanovrörelsens väldiga betydelse för vårt 

lands framtid och fortsatte 

"Betrakta våra kamrater stachanovarbetarna. Vad är det föi• 

folk ? Det är i huvudsak unga eller medelålders arbetare och ar-

beterskor, människor med kulturell och teknisk underbyggnad, 

vilka presterar mönster av noggrannhet och precision i arbetet, 
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som förstår att uppskatta tidsfaktorn i arbetet och som lärt 

sig att räkna tiden ej endast i minuter, utan också i sekunder. 

De flesta av dem har avlagt så kallat tekniskt minimums och 

fortsätter att komplettera sin tekniska utbildning. De är fria 

från den konservatism och förbening, gom behäftar en del ingen-

jörer, tekniker och driftsledare, de går dristigt framåt, bryter 

ned föråldrade tekniska normer och skapar nya, högre normer, 

de inför rättelser i den projekterade kapacitet och de ekonomis-

ka planer, som uppställts av våra industriledare, de komplette-

rar och rättar ofta ingenjörerna och teknikerna, ofta lär de dem 

och driver dem framåt, t5- de är människor, som fullständigt till-

ägnat sig sitt arbetes teknik och förstår att pressa ur den maxi-

mum av vad den kan prestera. I dag är stachanovarbetarnas an-

tal ännu ringa, men vem kan tvivla på att det i morgon kommer 

att finnas tiodubbelt flera sådana? Är det inte klart, att sta-

chanovarbetarna är banbrytare i vår industri, att stachanovrö-

relsen representerar vår industris framtid, att den bär inom 

sig fröet till ett kommande kulturellt-tekniskt uppsving av ar-

betarklassen, att den öppnar den enda väg för oss, på vilken man 

kan uppnå de högsta utslagen av arbetsproduktivitet, vilka 

är nödvändiga för övergången frän socialismen till kommunis-

men och för att tillintetgöra motsatsen mellan det andliga och 

det fysiska arbetet ?" 

Stachanovrörelsens genombrott och andra femårsplanens upp-

fyllande före den utsatta tiden skapade betingelser för ett nytt 

uppsving i de arbetandes välstånd och Kulturella utveckling. 

Arbetarnas och de anställdas reallön ökade under andra femårs-

planen mer än dubbelt. Arbetslönefonden steg från 34 miljarder år 

1933 till 81 miljarder 1937. Den statliga socialförsäkringens fond 

steg från 4 miljarder 600 miljoner rubel år 1933 till 5 miljarder 

600 miljoner rubel 1937. För arbetarnas och de anställdas social-

försäkring, för förbättrande av levnadsförhållandena och för de 

kulturella behoven, för sanatorier, kurorter, vilohem och läkar-

s Den nivå av nödvändiga teknislta kunskaper, som fastställts för 
arbetarna på de socialistiska företagen. — övers. 
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hjälp utbetalades enbart under är 1937 omkring 10 miljarder rubel. 

På landsbygden hade kollektivbrukssystemet slutgiltigt befästs. 

Härtill bidrog kraftigt de "Studgur fös• lu~ztbrulcsartelernu", som 

antogs pä andra kongressen för kollektivjordbrukens slagbriga-

dörer ifebruari 1935, samt stadfästandet av kollektivbrukens 

bruk.~anysrätt ptc obeyrcinsud tid till all den jord som de använ-

der. Tack vare kollektivbrulissystemets befästande försvann fat-

tigdomen och otryggheten på landsbygden. Om man tidigare, ett 

liar tre år tillbaka, hade utdelat ett till två kilogram spannmål 

i>er presterad arbetsdagsnorm, sä började största delen av kollek-

tivbrukarna ispannmålsräjongerna nu att erhålla fem till tolv ki-

logram spannmål och många av dem upp till tjugo kilogram per 

presterad arbetsdagsnorm, för att nu inte tala om andra livsmedel 

som utdelades och de kontantinkomster de erhöll. Det förekom 

miljoner kollektiviserade bondgårdar i spannmålsräjongerna som 

på ett år erhöll 500 till 1.500 pud spannmål och tiotusentals rubel 

i de räjonger, där det bedrives bomullsodling, sockerbetsodling, 

linodling, boskapsskötsel, vinodling, citron- och apelsinodling samt 

trädgårdsodling. Kollektivbruken blev välbärgade. De kollek-

tiviserade bondgårdarnas viktigaste bestyr blev att bygga nya 

visthus och magasin, emedan de gamla förvaringsställena för pr~-

dukterna, som var beräknade för obetydliga årsförråd, inte till-

fredsställde ens tiondelen av kollektivböndernas nya behov. 

I samband med folkmassornas ökade välstånd utfärdade rege-

ringen 1936 en lag om förbud mot abort. Samtidigt uppgjordes 

ett omfattande program för uppförande av barnbördshus, barn-

krubboi•, dietkök och kindergarten. 1936 anslogs för dessa åtgärder 

2 miljarder 174 miljoner rubel mot 875 miljoner år 1935. Genom 

en särskild lag fastställdes en betydande hjälp ät familjer med 

många barn. Enligt denna lag utbetalades 1937 över• en miljard 

rubel i understöd. 

Som resultat av att allmän obligatorisk skolplikt införts och av 

att nya skolor byggts utvecklades ett mäktigt kulturellt uppsving 

bland folkmassorna. I hela landet pågick ett storartat skolbygge. 

Antalet elever ielementar- och mellanskolorna steg från 8 miljo-
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ner år 1914 till 28 miljoner 1936-37. Antalet studerande i 

högskolorna steg från 112.000 år 1914 till 542.000 193G-37. 

Detta var en kulturell revolution. 

I uppsvinget av folkmassornas materiella läge och kulturella 

utveckling framträdde vår sovjetrevolutions styrka, makt och 

oövervinnlighet. Förut hade revolutionerna gått under, därför 

att då de skänkte folket frihet, hade de ej haft möjlighet att på 

samma gång ge det en betydande förbättring av den materiella 

och kulturella ställningen. Häri låg deras största svaghet. Vår 

revolution skiljer sig frän alla andra revolutioner däri, att den 

inte endast skänkt folket frihet från tsarismen, från kapitalismen, 

utan också en grundläggande förbättring av dess materiella och 

kulturella ställning. Häri liggel• dess styrka och oövervinnlighet. 

"Vår proletära revolution —sade kamrat Stalin i sitt tal på 

stachanovarbetarnas första unionskonferens — är den enda re-

volution ivärlden, som lyckats visa folket ej endast sina poli-

tiska, utan också sina materiella resultat. Av alla arbetarrevo-

lutioner känner vi endast en, som i viss mån tillkämpade sig 

makten. Det är Pariskommunen. D~Ien den existerade inte länge. 

Den bemödade sig visserligen att krossa kapitalismens fjättrar, 

men den hann inte krossa dem och ännu mindre hann den visa 

folket goda materiella resultat av revolutionen. Vår revolution 

är den enda, som inte endast krossat kapitalismens fjättrar och 

skänkt folket frihet, utan också hunnit skänka folket de ma-

teriella betingelserna för ett välbärgat liv. Häri liggel• vår re-

volutions styrka och oövervinnlighet." 

3. ÅTTONDE SOVJETKONGRESSE\T. SOVJETUNIO-

NENS NYA FtSRFATTNING ANTAGES. 

I februari 1935 beslöt Socialistiska Sovjetrepublikernas Unions 

sjunde sovjetkongress att ändra Sovjetunionens Författning, som 

antagits 1924. Nödvändigheten att ändra Sovjetunionens Författ-

ning framkallades av de kolossala förändringar, som försiggått 
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i landets liv sedan 1924, det vill .säga frän den tid, dä Sovjetunio-

nens första Författning antogs och till våra dagar. Under de gång-

na äi•en hade det inbördes förhållandet mellan klasskrafterna i 

Sovjetunionen fullständigt förändrats: den nya socialistiska indu-

strin hade skapats, kulakerna hade krossats, kollektivbrukssyste-

met hade segrat, den socialistiska äganderätten till produktions-

medlen hade befästs inom hela folkhushållningen som sovjetsam-

hällets grundval. Socialismens seger gav möjlighet att övergå 

till en fortsatt demokratisering av valsystemet, till införande av 

allm~in, lika, direkt och hemlig rösträtt. 

En speciell författningskommission under kamrat Stalins ord-

förandeskap utarbetade ett förslag till ny Författning för Sov-

jetu~iionen. Förslaget underkastades en allmän folkdiskussion, som 

varade fem och en halv månad. Författningsförslaget framlades 

till behandling pä den åttonde urtima sovjetkongressen. 

I november 1936 sammanträdde åttonde sovjetkongressen, som 

var kallad att godkänna eller avslå förslaget till ny Författning 

för Sovjetunionen. 

I sitt referat pä åttonde sovjetkongressen om förslaget till den 

nya Författningen gav kamrat Stalin en framställning av de 

grundläggande förändringar, som försiggått i Sovjetlandet sedan 

den tics, då Författningen av är 1924 antogs. 

Författningen av år 1924 utarbetades under neps första period. 

Vid denna tid tillät sovjetmakten ännu en utveckling av kapita-

lismen vid sidan av socialismens utveckling. Sovjetmakten räkna-

de dä med att under de två systemens —det kapitalistiska och 

det socialistiska — tävlan organisera och trygga socialismens 

seger över kapitalismen pä det ekonomiska fältet. Vid den tiden 

var frågan "vem slår vem" ännu inte avgjord. Industrin, som 

b<~serade sig pä den gamla och torftiga tekniken, uppnådde inte 

ens förkrigsnivän. En ännu torftigare bild erbjöd jordbruket. 

Sovjetjordbruken och kollektivjordbruken existerade endast i form 

av enstaka holmar i den omätliga oceanen av individuella bonde-

bruk. Då var det inte fråga om att likvidera kulakerna, utan en-
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dast om att sätta en gräns för dem. På varuutbytets område upp-

tog den socialistiska delen endast omkring 50 procent. 

En helt annan bild erbjöd Sovjetunionen år 1936. .Ti11 1936 hade 

landets ekonomi fullständigt förändrats. Vid denna tid hade de 

kapitalistiska elementen fullständigt likviderats —det socialis-

tiska systemet hade segrat på alla områden av folkhushållningen. 

Den mäktiga socialistiska industrin presterade en sjufalt större 

produktion än förkrigsproduktionen och hade fullständigt trängt 

ut privatindustrin. Ijordbruket hade världens största, mekanise-

rade, med modern teKnik utrustade, socialistiska produktion i form 

av kollektivjordbruks- och sovjetjordbrukssystemet segrat. Kula-

kerna var 1936 helt likviderade som klass, och den individuella 

delen av jordbruket spelade inte längre nägon som helst betydande 

roll i landets ekonomi. Hela varuutbytet var koncentrerat i staten 

nch kooperationens händer. Den ena människans utsugning av de~i 

andra var avskaffad för alltid. Det samhälleliga, socialistiska 

ägandet av produktionsmedlen hade befästs som den orubbliga 

grundvalen för det nya, socialistiska systemet i alla grenar av 

folkhushållningen. Idet nya, socialistiska samhället har kriserna, 

fattigdomen, arbetslösheten och utarmningen för alltid försvunnit. 

Det har skapats betingelser för ett välbärgat och kulturellt liv 

för sovjetsamhällets alla medlemmar. 

I överensstämmelse härmed, sade kamrat Stalin i sitt referat, 

har också klassammansättningen av Sovjetunionens befolkning 

förändrats. Godsägarnas och den gamla imperialistiska storbour-

geoisins klass likviderades redan under inbördeskrigets period. 

Under det socialistiska uppbyggets år likviderades alla utsugar-

element : kapitalister, köpmän, kulaker, spekulanter. Endast obe-

tydliga rester av de likviderade utsugarklasserna har blivit kvar, 

och deras fullständiga likvidering är en fråga för den närmaste 

tiden. 

Det arbetande folket iSovjetunionen —arbetarna, bönderna, 

de intellektuella —har undergått en djupgående förändring under 

det socialistiska uppbyggets år. 

Arbetarklassen har upphört att vara en utsugen klass, som äi~ 
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berövad produktionsmedlen, vilket är fallet under kapitalismen. 

Deii har tillintetgjort kapitalismen, fråntagit kapitalisterna pro-

duktionsmedlen och förvandlat dessa till samhällelig egendom. 

Den har upphört att vara ett proletariat i detta ords egentliga, 

gamla betydelse. Proletariatet i Sovjetunionen, som har statsmak-

ten isina händer, har förvandlats till en fullständigt ny klass. Dels 

har förvandlats till en från utsugning befriad arbetarklass, som 

avskaffat det kapitalistiska hushållningssystemet och upprättat 

socialistiskt ägande av produktionsmedlen, det vill säga en såda~i 

arbetarklass, vars like mänsklighetens historia ännu inte känt. 

Ej mindre djupgående förändringar har försiggått också i bön-

dernas läge i Sovjetunionen. I den gamla tiden fanns det mer än 

ett tjugotal miljoner spridda, enskilda bondejordbruk, små ocli 

medelstora, där bönderna var för sig gick och påtade på sina 

jordlappar. De använde en efterbliven teknik, utsögs av godsägar-

na, kulakerna, köpmännen, spekulanterna, ockrarna o. s. v. Nu har 

det vuxit upp en helt ny bondeklass i Sovjetunionen : det finns 

inte längre några godsägare och kulaker, inga köpmän och ock-

rare, som skulle kunna utsuga bönderna. Den väldiga majoriteten 

av bondejordbruken har inträtt i kollektivjordbruken, scm är b~ -

serade ej på privatäganderätt till produktionsmedlen, utan på 

kollektivt ägande, som vuxit upp på det kollektiva arbetets grund-

val. Det är bönder av en ny typ, frigjorda från varje utsugning. 

En sådan bondeklass har mänklighetens historia inte heller hit-

tills känt. 

Även de intellektuella i Sovjetunionen har förändrats. Till si~i 

massa hai• de blivit alldeles nya intellektuella. Flertalet av dem 

har kommit från arbetarnas och böndernas led. De tjänar inte 

kapitalismen, som de intellektuella förut gjorde, utan socialismen. 

De intellektuella har blivit likaberättigade medlemmar av det so-

cialistiska samhället. Tillsammans med arbetarna och bönderna 

bygger dessa intellektuella det nya, socialistiska samhället. Det 

är intellektuella av en ny typ, som tjänar folket och som frigjorts 

från varje utsugning. Sådana intellektuella har mänsklighetens 

historia ännu inte känt. 
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Således utplånas klassgränserna mellan de arbetande i Sovjet-

unionen, den gamla klassexklusiviteten försvinner. De gamla eko-

nomiska och politiska motsättningarna mellan arbetarna, bönder-

na och de intellektuella ramlar och utplånas. Det har skapats en 

grundval för samhällets moraliskt-politiska enhet. 

Dessa djupgående förändringar i Sovjetunionens liv, dessa so-

cialismens avgörande framgångar i Sovjetunionen har fått sitt 

uttryck i Sovjetunionens nya Författning. 

I enlighet med denna Författning består sovjetsamhället av två 

vänskapliga klasser, arbetarna och bönderna, mellan vilka klass-

olikheter ännu bibehållits. Socialistiska Sovjetrepublikernas 

Union är arbetarnas och böndernas socialistiska stat. 

Sovjetunionens politiska grundval är Sovjeterna av de arbetan-

des deputerade, vilka vuxit fram och stärkts som resultat av 

att godsägarnas och kapitalisternas makt störtats och proletaria-

tets diktatur erövrats. 

All makt i Sovjetunionen tillhör de arbetande i stad och på 

land genom Sovjeterna av de arbetandes deputerade. 

Högsta organet för Sovjetunionens statsmakt är Sovjetunionens 

Högsta Sovjet. 

Sovjetunionens Högsta Sovjet, som består av två likaberättiga-

de kamrar, Unionssovjeten och I~'ationalitetssovjeten, väljes av 

Sovjetunionens medborgare för en tid av fyra år pä grundvalen 

av allmän, direkt och lika rösträtt med hemlig omröstning. 

Valen till Sovjetunionens Högsta Sovjet, liksom också till alla 

Sovjeter av de arbetandes deputerade, är ullnzunna. Det innebär 

att alla medborgare i Sovjetunionen, vilka fyllt 18 år, oberoende 

av ras och nationalitet, trosbekännelse, bildningsgrad, bofasthet, 

social härkomst, egendomsförhållanden och tidigare verksamhet, 

äger rätt att deltaga i deputeradevalen och att bli valda, med 

undantag av sinnessjuka och personer som av dimstol blivit 

fråndömda rösträtten. 

Valen av deputerade är lilcu. Det innebär att varje medborgare 

har en röst och att alla medborgare deltagel• i valen på samma 

grunder. 
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Valen av deputerade är cl~i~•elcta. Det innebär att valen till alla 

Sovjeter av de arbetandes deputerade, från byarnas och städernas 

Sovjeter av de arbetandes deputerade till Sovjetunionens Högsta 

Sovjet, företages omedelbart av medborgarna genom direkta val. 

Sovjetunionens Högsta Sovjet väljer på ett gemensamt samman-

träde av båda kamrarna Högsta Sovjetens Presidium och Sovjet-

unionens Folkkommissariers Råd. 

Sovjetunionens ekonomiska grundval utgöres av def: socialistiska 

hushållningssystemet och det socialistiska ägandet av produktions-

medlen. ISovjetunionen förverkligas socialismens princip: "A~,- 

envar efter hans förmåga — åt envar efter hans arbete". 

Alla Sovjetunionens medborgare tryggas rätt till arbete, rätt 

till vila, rätt till bildning, rätt att få sin ålderdom materiellt tryg-

gad ävensom att bli materiellt tryggad i händelse av sjukdom 

och förlust av arbetsförmågan. 

Kvinnan tillerkännes samma rättigheter som mannen på alla 

verksamhetsområden. 

Sov jetunionens medborgares likaberättigande, oavsett deras na-

f.ionalitet eller ras, är en orubblig lag. 

Alla medborgare tillerkännes samvetsfrihet och frihet till anti-

religiös propaganda. 

I syfte att befästa det socialistiska samhället garanterar För-

fattningen yttrande-, tryck-, församlings- och mötesfrihet, rätt 

till sammanslutning i samhälleliga organisationer, personlig oan-

tastlighet, okränkbarhet av medborgarnas bostad och brevhemlig-

het, asylrätt åt utlänclska medborgare, som förföljes för försvar av 

de arbetandes intressen eller för vetenskaplig verksamhet eller för 

nationell frihetskamp. 

Den nya Författningen ålägger därjämte alla Sovjetunionens 

medborgare allvarliga förpliktelser: att lyda lagarna, Taktaga ar-

betsdisciplin, ärligt uppfylla sin samhälleliga plikt, hålla den socia-

listiska samlevnadens regler i ära, vårda och befästa den sam-

hälleliga socialistiska egendomen, försvara det socialistiska foster-

landet. 
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"Fosterlandets försvar är en helig plikt för varje medborgare 

i Sovjetunionen." 

På tal om medborgarnas rätt till sammanslutning i olika för-

eningar heter det i en av Författningens artiklar 

"De mest aktiva och medvetna medborgarna ur arbetarklas-

sens led och från andra arbetande skikt sammansluter sig i 

Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna), som är 

de arbetandes förtrupp i deras kamp för det socialistiska syste-

mets befästande och utveckling och bildar den ledande kärnan 

av de arbetandes alla organisationer, både samhälleliga och 

statliga." 

Den åttonde sovjetkongressen godkände och stadfäste enhälligt 

förslaget till Sovjetunionens nya Författning. 

Sovjetlandet erhöll sålunda en ny Författning, en Författning 

som ger uttryck åt socialismens samt arbetar- och bondedemokra-

tins seger. 

Härmed bekräftade Författningen det världshistoriska faktum, 

att Sovjetunionen inträtt i ett nytt utvecklingsskede, idet skede, 

där det socialistiska samhällets uppbygge skall fullbordas och 

den successiva övergången till det kommunistiska samhället skall 

ske, där samhällslivets ledande princip måste vara den kommu-

nistiska principen : "Av envar efter hans förmåga -- åt envar 

efter hans behov". 

4. LIKVIDERINGEN AV RESTERNA AV DE BUCHA-

RIN-TROTSKISTISKA SPIONERNA, SKADEGÖRARNA 

OCH FOSTERLANDSFÖRRÄDARNA. FÖRBEREDELSE 

TILL VALEN TILL SOVJETUNIONENS HÖGSTA SOV-

JET. PARTIETS KURS PÅ EN UTVECKLAD INRE 

PARTIDEMOKRATI.' VALEN TILL SOVJETUNIONENS 

HÖGSTA SOVJET. 

år 1937 avslöjades nya fakta om odjuren från det bucharin-

trotskistiska bandet. Processen i målet mot Pjatakov, Radek och 

andra, rättegången i målet mot Tuchatjevskij, Jakir och andra 
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och slutligen rättegången i målet mot Bucharin, Ryk 

skij, Rosengolts och andra —alla dessa processer visa 

chai•inmännen och trotskisterna, som det framgick, rec 

utgjort ett gemensamt band av folkfiender i form av 

och trotskisternas block". 

Processerna visade, att detta människosläktets avskum ti, 

mans med folkfienderna —Trotskij, Sinovjev och Kamenje 

stått i sammansvärjning mot Lenin, mot partiet, mot sovjet: 

ten ända sedan den socialistiska Oktoberrevolutionens första c. 

gar. De provokatoriska försöken att spränga Brestfreden i början 

av 1918; komplotten mot Lenin och sammansvärjningen med 

"vänster"-socialistrevolutionärerna för att häkta och mörda Le-

nin, Stalin och Sverdlov våren 1918; det skändliga skottet som 

särade Lenin sommaren 1918 ; "vänster"-socialistrevolutionärernas 

resning sommaren 1918; den avsedda skärpningen av menings-

skiljaktigheterna i partiet 1921 i syfte att inifrån undergräva och 

störta Lenins ledning ; försöken att störta partiledningen under 

tiden för Lenins sjukdom och efter hans död; utlämnande av stats-

hemligheter och levererande av spionagemeddelanden till de ut-

ländska underrättelsetjänsterna ; det skändliga mordet på Kirov ; 

skadegörelse, diversion, explosioner, de nedriga morden på Men-

sjinskij, Kujbysjev, Gorkij —alla dessa och liknande missdåd har, 

som det framgått, utövats under en tidrymd av tjugo år under 

deltagande eller ledning av Trotskij, Sinovjev, Kamenjev, Bucha-

rin, Rykov och deras följe — på uppdrag av utländska borgerliga 

spionageorgan. 

Processerna klarlade, att de trotskij-bucharinska tedjuren, i det 

de utförde sina herrars, de utländska borgerliga spionageorga-

nens vilja, satte som sitt mål att förstöra partiet och sovjetsta-

ten, undergräva landets försvar, underlätta den utländska mili-

tärinterventionen, förbereda Röda armens nederlag, stycka Sov-

jetunionen, utlämna Sovjetunionens Stillahavsområde åt japaner-

na, utlämna Sovjet-Bjeloryssland åt polackerna, utlämna Sovjet-

Ukraina åt tyskarna, tillintetgöra arbetarnas och kollektivbru-
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b erövringar och äterupprätta det kapitalistiska slaveriet 

.Setunionen. 

sessa vitgardistiska pygmeer, vilkas styrka endast skulle kunna 

.~rliknas vid styrkan hos ynkliga kryp, ansäg sig synbarligen --

till sin egen tröst —som landets herrar och inbill«de sig att de 

faktiskt skulle kunna skänka eller slumpa bort tikraina, Bjelo-

ryssland, Stillaliavsomrädet. 

Dessa vitgardistiska kryp glömde, att det är sovjetfolket, som 

är Sovjetlandets herre, och att herrar rykovar, bucharinar, sinov-

~evar och kamenjevar överhuvud endast tillfälligt stod i tjänst 

hos en stat, som vilket ögonblick som helst kunde vräka ut dem 

frän sina kanslier som onödigt skräp. 

Dessa föraktliga fascistlakejer• glömde, att sovjetfolket endast 

behövde röra ett finger•, för att det inte ens skulle finnas ett spär 

kvar av dem. 

Sovjetdomstolen dömde de bucharin-trotskistiska odjuren till 

arkebusering. 

Inrikesfolkkommissai•iatet verkställde domen. 

Sovjetfolket godkände det bucharin-trotskistiska bandets kros-

sande och övergick till de löpande ärendena. 

De löpande ärendena äter bestod i att förbereda valen till Sov-

jetunionens Högsta Sovjet och att genomföra dem organiserat. 

Partiet tog av alla krafter itu med förarbetet till valen. Partiet 

ansäg, att införandet av Sovjetunionens nya Författning innebar 

en vändning i landets politiska liv. Partiet ansäg, att denna vänd-

ning bestod i att genomföra fullständig demokratisering av val-

systemet, att övergä frän inskränkta val till allmänna, frän icke 

fullt lika val till lika, frän indirekta val till direkta, frän öppna 

val till slutna. 

Medan det före den nya Författningens införande hade existe-

rat inskränkningar i valrätten för personer, som tjänade en reli-

giös kult, för f. d. vitgardister, f. d. kulaker och personer, som 

ej var sysselsatta med allmännyttigt arbete, sä upphävde den nya 

Författningen alla slags inskränkningar i rösträtten för dessa 

medborgarkategorier, idet den gjorde deputeradevalen allmänna. 
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)tiledar~ deputeradevalen tidigare varit olika, emedat. det e~iste-

rade olika valnormer för stads- och för lantbefolkningen, så. hade 

det numera blivit onödigt att inskränka likheten vid valen. Alla 

medborgare äger rätt att deltaga i valen på samma grunder. 

vi~~dan valen av sovjetmaktens mellersta och högsta organ ti-

digare var 1I1d1I'el{ta, så skall nu, enligt den nya Forfattningen, 

valen till alla Sovjeter, från B}•- och Stadssovjeterna ända upp 

till ~rlögsta Sovjeten företagas omedelbart av medborgarna genom 

direkta val. 

AZedan valen av deputerade till Sovjeterna tidigare följ+ togs 

medelst öppen omröstning och på vallistor, så skall omrostningen 

vid deputeradevalen nu vara hemliga och inte gälla hela listor, 

utan enskilda kandidater, som uppställts i valkretsarna. 

Det var en obestridlig vändning i landats politiska liv. 

Det n~~a vals~~stemet måste leda -- och gjorde det ocksä. --

till öbad politisk aktivitet bland massorna, till ökad kontroll 

av sovjetmaktens oI•gan från massornas sida, till ökat ansvar 

för sovjetmaktens organ inföl' folket. 

Tör att vara fullt rustat för denna vändning måste partiet 

ställs, sig i spetsen för densamma och helt trygga sin ledande 

roll i de förestående valen. ~1~Ien för detta var det nödvändigt, 

att partiorganisationerna själva i sitt praktiska arbete blev de-

mokratiska ända till grunden, att de i sitt inre partiliv helt ge-

nomförde den demokratiska centralismens grundsatser som par-

tiets stadgar krävde, att alla partiorgan var valda, att kritiken 

och självkritiken utvecklades i fullt mått inom partiet, att par-

tiorganisationerna var helt ansvariga inför partimassorna och 

att själva partimassan var helt aktiviserad. 

Av kamrat Sjdanovs referat på CK:s plenum i slutet av fcbru-

aI•i 1937 i frågan om partiorganisationernas förberedelse till va-

len till Sovjetunionens Högsta Sovjet framgick, att en hel rad 

partiorganisationer i sitt praktiska arbete ofta bryter partiets 

stadgar och den demokratiska centralismens grundsatser, ersät-

ter valen med kooptel'ing, röstning på enskilda kandidater med 

röstvin:; p~i listor, sluten omröstning med öppen o. s. v. Det är 
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klart att organisationer med en sådan praktik inte kunde fylla 

sin uppgift vid valen till Högsta Sovjeten. Därför var dEt nöd-

vändigt att framför allt likvidera en dylik antidemokratisk prak-

tik av partiorganisationerna och ställa om partiarbetet på den 

bredaste demokratiska grundval. 

I samband härmed beslöt CK:s plenum, efter att ha åhört kam-

rat Sjdanovs referat att: 

"a) Ställa om partiarbetet på grundvalen av ett ovillkorligt 

och fullständigt förverkligande av den inre partidemokratis-

rr:~is grundsats, vilken föreskrivas av partistadgarna. 

b) Likvidera praktiken att kooptera medlemmar i partikom-

mitteerna och i överensstämmelse med partistadgarna återställa 

principen att välja partiorganisationernas ledande organ. 

c) Förbjuda röstning på listor vid val av partiorgan — ge-

nomföra omröstning på enskilda kandidater och därvid säkra 

alla partimedlemmar oinskränkt rätt att jäva kandidater och 

kritisera dem. 

d) Vid valen av partiorgan anordna sluten (hemlig) röstning 

på kandidaterna. 

e) Genomföra val av partiorgan i alla partiorganisationer, 

från grundorganisationernas partikommitteer till landskaps- och 

områdeskommitteerna samt de nationella kommunistiska par-

tiernas CK, varvid valen bör vara avslutade senast den 20 maj. 

f) Förplikta alla partiorganisationer att strängt iakttaga de 

i partistadgarna föreskrivna tiderna för valen av partiorgan 

i partiets grundorganisationer Ygäng om året, i räjong- och 

stadsorganisationerna 1 gång om året, iområdes-, landskaps-

och republikorganisationerna 1 gång pr 1 1j~ år. 

g) I partiets grundorganisationer strängt iakttaga ordningen 

att partikommitteerna väljes på allmänna fabriksmöten och ej 

tillåta att dessa ersättes med l~onferenser. 

l~) Likvidera elen i en rad av partiets grundorganisationer• 

förekommande praktiken att faktiskt avskaffa de allmänna 
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mötena och ersätta det allmänna mötet med avdelningsmöten 

och konferenser." 

Så inleddes partiets förberedelse till de förestående valen. 

Detta CK:s beslut hade en kolossal politisk betydelse. Dess be-

tydelse bestod ej endast i att det utgjorde början till partiets 

kampanj för valen till Sovjetunionens Högsta Sovjet. Dess be-

tydelse bestod framför allt i att det hjälpte partiorganisationerna 

:~.tt omställa sig, att fullfölja kursen på inre partidemokrati och 

i full rustning möta valen till Högsta Sovjeten. 

I det partiet utvecklade sin valkampanj beslöt det att i centrum 

för sin valpolitik sätta iden om ett val►~lock mellan kommunister-

na ocli de partilösa. Partiet gick till val i block med de partilösa, 

i förbund med de partilösa och beslöt att tillsamrr:ans med de 

partilösa uppställa gemensamma kandidater i valkretsarna. Detta 

var någonting hittills osett och är fullkomligt omöjligt att prak-

tisera i en valkampanj i bourgeoisins länder. Men blocket mellan 

kommunisterna och de partilösa visade sig vara en fullt naturlig 

.företeelse för vårt lands vidkommande, där det inte längre finnes 

några fientliga klasser och där den moraliskt-politiska enheten 

me11a1i alla folkskikt utgör ett obestridligt faktum. 

Den 7 december 1937 utsände partiets CK ett upprop till alla 

väl jaro. I detta upprop hette det 

"Den 12 december 1937 kommer de arbetande i Sovjetunio-

nan att på grundvalen av vår Socialistiska Författning välja de-

puterade till Sovjetunionens Högsta Sovjet. Bolsjevikernas parti 

går till val i blocic, i f örbic~td med de partilösa arbetarna, bön-

derna, de anställda, de intellektuella . . . Bolsjevikpartiet reser 

ingen mur mellan sig och de partilösa, utan går tvärtom till 

val i block, i förbund med de partilösa, går i block med arbe-

tarnas och de anställdas fackföreliingar, med kommunistiska 

ungdomsförbundet och andra organisationer och föreningar av 

partilösa. Följaktligen kommer deputeradekandidaterna att 

vara gemensamma såväl för kommunisterna som för de parti-

lösa, varje partilös deputerad blir också deputerad för kommu-
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nisterna, liksom varje kommunistisk deputerad blir deputerad 

för de partilösa." 

CK:s upprop slutade med följande maning till väljarna: 

"Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) Cen-

tralkommitte manar alla kommunister och sympatiserande att 

rösta på de partilösa kandidaterna i samma endräkt, som de 

kommer att rösta på de kommunistiska kandidaterna. 

Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) Cen-

tralkommitte manar alla partilösa väljare att rösta på de kom-

munistiska kandidaterna i samma endräkt, som de kommer att 

rösta på de partilösa kandidaterna. 

Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) Cen-

tralkommitte manar alla väljare att som en man infinna sig 

vid valurnorna den 12 december 1937 för att välja deputerade 

till Unionssovjeten och till Nationalitetssovjeten. 

Det får inte finnas en enda väljare, som inte begagnar sig av 

sin hedersrätt att välja deputerade till Sovjetstatens Högsta 

organ. 

Det fär inte finnas en enda aktiv medborgare, som ej skulle 

anse det vara sin medborgerliga plikt att medverka till att alla 

väljare utan undantag deltarivalen till Högsta Sovjeten. 

Den 12 december 1937 måste bli en stor högtidsdag, då de 

arbetande av alla Sovjetunionens folk enigt sluter upp kring 

Lenin-Stalins segerfana." 

Den 11 december, dagen före valen, höll kamrat Stalin ett tal 

i sin valkrets, i vilket han berörde frågan om, vilka egenskaper 

folkets utvalda, de deputerade i Sovjetunionens Högsta Sovjet 

måste besitta. Kamrat Stalin sade 

"Väljarna, folket måste kräva av sina deputerade, att de 

håller sig på höjden av sina uppgifter; att de ej i sitt arbete 

sjunker ned till politiska kälkborgares nivå ; att de stannar på 

sin post som politiker av den leninska typen ; att de skall vara 

lika klara och bestämda i sin verksamhet som Lenin var; att 

de skall vara lika oförskräckta i striden och skoningslösa mot 

folkfienderna som Lenin var; att de skall vara aria från all 
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slags panik, från allt som liknar panik, dä läget börjar kompli-

ceras och faror av nägot slag börjar avteckna sig vid horison-

ten ; att de skall vara lika fria från allt som liknar panik som 

Lenin var; att de skall vara lika kloka och förtänksamma 

som Lenin var vid avgörandet av invecklade frägor, där det 

kräves en allsidig orientering och ett allsidigt beräknande av 

alla plus och minus ; att de skall vara lika sanna och ärliga som 

Lenin var; att de skall älska sitt folk lika mycke;. som Lenin 

älskade det." 

Den 12 december ägde valen till Sovjetunionens Högsta Sovjet 

rum. Valen försiggick under väldig entusiasm. Det var inte helt 

enkelt ett val, utan en stor högtid, en triumffest för sovjetfolket, 

en demonstration av den stora vänskapen mellan folken i Sovjet-

unionen. 

Av 94 miljoner väljare deltog i valen något över 91 miljoner, 

det vill säga 96,8 procent. Av dem röstade 89.844.000 personer, 

det vill säga 98,6 procent för kommunisternas och de partilösas 

block. Endast 632.000 personer, det vill säga mind:: än en pro-

cent, röstade mot de kandidater som uppställts av kommunis-

ternas och de partilösas block. Utan undantag valdes alla av 

kommunisternas och de partilösas block uppställda kandidater. 

Sälecles bekräftade 90 miljoner människor med sin enhälliga 

röstning socialismens seger i Sovjetunionen. 

Det var en utomordentlig seger för kommunisternas och de 

partilösas block. 

Det var en triumf för bolsjevikernas parti. 

Sovjetfolkets moraliska och politiska enhet, om vilken kamrat 

Molotov talade i sitt historiska tal vid Oktoberrevolutionens 

20-årsjubileum, fick här sin glänsande bekräftelse. 
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SLUTORD 

Vilka är huvudresultaten av den historiska väg, som det bol-

s.jevikiska partiet tillryggalagt? 

Vad lär oss Sovjetunionens Kommunistiska Partis ~ bolsjeviker-

na) historia? 

1. Partiets historia lär oss först och främst, att den proletära 

revolutionens seger, den proletära diktaturens seger är omöjlig 

utan ett proletariatets revolutionära parti, som är fritt frän op-

portunism, oförsonligt mot kompromissare och kapitulanter, re-

volutionärt i förhällande till bourgeoisie och dess s+satsmakt. 

Partiets historia lär oss, att om proletariatet lämnas utan ett 

sädant parti, sä bety-der det att lämna det utan en revolutionär 

ledning, och att lämna. det utan en revolutionär Ied:ling betyder 

att omintetgöra den proletära revolutionens sak. 

Partiets historia lär oss, att ett sädant parti ej Isan vara ett 

vanligt socialdemokratiskt parti av västeuropeisk typ, som är upp-

fostrat iborgfredens förhällanden, som släpar efter i opportu-

nisternas kölvatten, i drömmar om "sociala reformer" och i fruk-

tan för den sociala revolutionen. 

Partiets historia lär oss, att ett sädant, parti kan vara endast 

ett parti av ny typ, ett marxistiskt-leninistiskt pari, den sociala 

revolutionens parti, som är i stånd att förbereda proletariatet till 

avgörande drabbningar med bourgeoisie och att organisera den 

proletära revolutionens seger. 

Ett sädant parti är i Sovjetunionen det bolsjeviki.ska partiet. 

"Under den förrevolutionära perioden —säger kamrat Stalin 

— under den mer eller mindre fredliga utvecklingens period, 

dä II Internationalens partier utgjorde den härskande kraften 

i arbetarrörelsen och de parlamentariska kampformerna ansägs 
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vara huvudformerri~, —under dessa förhållanden hade partiet 

inte och kunde inte ha den allvarliga och avgörande betydelse, 

som det erhöll senare, under de öppna revolutionära samman-

drabbningarnas förhållanden. För att försvara II Internationa-

len mot angrepp säger Kautsky, att II Internationa.lens partier 

är instrument föi• freden men inte för kriget, och att dEt var 

just därför de visade sig vara ur stånd att uträtta något som 

helst betydelsefullt under kriget, under perioden av proletaria-

tets revolutionära aktioner. Det är alldeles riktigt. Men vad 

betyder det ? Det betyder, att II Intei•nationalens partier är 

odugliga för proletariatets revolutionära kamp, att de inte är 

proletariatets kamppartier, som leder arbetarna till makten, 

ut<ici en valapparat, som är anpassad till parlamentsvalen och 

den parlamentariska kampen. Härmed förklaras egentligen 

ocks~, det faktum, att inte partiet utan parlamentsfraktionen 

vai• proletariatets viktigaste politiska organisation under den 

period, då II Internationalens opportunister härsl~ade. Det är 

bekant, att par':iet under denna period i själva verket var ett 

bihang och ett betjänande element ät parlamentsfraktionen. Det 

behöver väl knappast bevisas att under sådana förhållanden 

och med ett sådant parti i spetsen kunde det inte ens bli tal 

om att förbereda proletariatet till revolution. 

Saken ändrades likväl i grunden i och med den n~~a periodens 

inträdande. Den nya perioden är en period av öppna samman-

drabbningar mellan klasserna, en period av revolutionära ak-

tioner frän proletariatets sida, den proletära revolutionens pe-

riod, en period då krafterna direkt förberedes för imperialis-

mens störtande, för proletariatets maktövertagande. Denna 

period ställer proletariatet inför nya uppgifter: att ställa om 

hela partiarbetet på nya, revolutionära spår, att uppfostra ar-

betarna i en anda av revolutionär kamp om makten, att för-

bereda och flytta fram reserverna, att sluta förbund med grann-

ländernas proletärer, att upprätta fasta förbindel:~er med fri-

hetsrörelserna ikolonierna och de avhängiga länderna o. s. v. 

I~tt ti•o, att dessa nya uppgifter kan lösas med de gamla social-
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demokratiska partiernas krafter, vilka är uppfostrade i parla-

mentarismens fredliga förhållanden — det betyder att vida 

sig till hopplös förtvivlan, till oundvikligt nederlag. Att med 

sådana uppgifter på skuldrorna låta de gamla partierna stå 

kvar ispetsen —det betyder att man kommer att vara full-

ständigt orustad. Det behöver väl knappast bevisas, att pro-

letariatet ej kunde finna sig i ett sådant förhållande. 

Härav följer att ett nytt parti är nödvändigt, ett kampparti, 

ett revolutionärt parti, som är tillräckligt djärvt för att leda 

proletärerna till kamp för malsten, tillräckligt erfaret att finna 

sig tillrätta i den revolutionära situationens komplicerade för-

hållanden och tillräckligt smidigt att undgå alla slags blindskär 

på vägen till målet. 

Utan ett sådant parti är det inte ens lönt att tänka på im-

perialismens störtande, på erövrandet av proletariatets diktatur. 

Detta nya parti är leninismens parti." (Stalin, Leninismens 

grundfrågor, d. I, s. 85-86. ) 

2. Partiets historia lär oss vidare, att arbetarklassens parti 

ej kan fullgöra rollen av ledare för sin klass, ej kan fullgöra 

rollen av den proletära revolutionens organisatör ocl? ledare, om 

det ej tillägnat sig arbetarrörelsens framskridna teori, den marx-

istisk-leninistiska teorin. 

Den marxistisk-leninistiska teorins kraft består i att den ger 

partiet möjlighet att orientera sig i den föreliggande situationen, 

att förstå det inre sammanhanget mellan de händelser, som för-

siggår runt omkring, förutse händelsernas gång och ställa diag-

nosen ej endast hur och vart händelserna för närvarande utveck-

las, utan också hur och vart de måste utvecklas i framtiden. 

Endast ett parti, som tillägnat sig den marxistisk-leninistiska 

teorin, kan marschera framåt med tillförsikt och föra arbetar-

klassen framåt. 

Och tvärtom, ett parti som ej tillägnat sig den marxistisk-le-

ninistiska teorin, är tvunget att trevande irra omkring, förlorar 

tillförsikten till sina handlingar, är inte i stånd att leda arbetar-

klassen framåt. 
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Det kan tyckas, att man bemästrat den marxistisk-leninistiska 

teorin, om man samvetsgrant utantill lär sig enskilda slutsatser 

och teser från Marx', Engels' och Lenins verk, lär sig citera dem 

vid lämpliga tillfällen och slår sig till ro därmed i förhoppning 

om att de inlärda slutsatserna och teserna passar för vilken situa-

tion som helst, för alla tillfällen i livet. Men ett sådant förhål-

lande till den marxistisk-leninistiska teorin är fullständigt orik-

tigt. Den marxistisk-leninistiska teorin får ej betraktas som en 

samling dogmer, som en katekes, en trosbekännelse, och marxis-

terna själva ej som bokstavsträlar och testydare. Den marxistisk-

leninistiska teorin är vetenskapen om samhällets utveckling, veten-

skapen om arbetarrörelsen, vetenskapen om den proletära revolu-

tionen, vetenskapen om det kommunistiska samhällets uppbyg-

gande. Som en vetenskap står den inte och kan inte stå stilla 

på ett ställe —den utvecklas och fullkomnas. Det är klart, att 

den i sin utveckling måste berikas med ny erfarenhet, med 

nya kunskaper, och att enskilda av dess teser ocli slutsatser 

måste förändras med tidens lopp, måste ersättas med nya slut-

satser och teser, som motsvarar de nya historiska förhållandena. 

Att tillägna sig den marxistisk-leninistiska teorin betyder alls 

inte att lära sig alla dess formler och slutsatser utantill och 

haka sig fast vid varje bokstav av dessa formler ocll slutsatser. 

För att tillägna sig den marxistisk-leninistiska teorin är det fram-

för allt nödvändigt att lära sig att skilja mellan eless bokstav 

och dess väsen. 

Att tillägna sig den marxistisk-leninistiska teorin betyder att 

tillägna sig denna teoris väse~a och lära sig att använda denna 

teori vid lösandet av den revolutionära rörelsens pralttiska frågor 

under olika betingelser för proletariatets klasskamp. 

Att tillägna sig den marxistisk-leninistiska teorin betyder att 

förstå att berika denna teori med den revolutionära rörelsens 

nya erfarenhet, förstå att berika den med nya teser och slutsat-

ser, förstå att utveckla den ocja fö~•u den framåt utan att rygga 

tillbaka för att — på basis av teorins eget väsen —ersätta några 

av dess teser och slutsatser, som redan blivit föråldrade, med 

44ö 



nya teser och slutsatser, som motsvarar den nya historiska situa-

tionen. 

Den marxistisk-leninistiska teorin är ingen dogm, utan en väg-

ledning till handling. 

Före den andra ryska revolutionen (februari 1917) utgick marx-

isterna i a'la länder ifrån, att den parlamentariska demokratiska 

republiken är den ändamålsenligaste formen för samhällets poli-

tiska organisation under övergångsperioden från kapitalismen till 

socialismen. Visserligen påvisade Marx på 70-talet, att ej den 

parlamentariska republiken, utan eii politisk organisation av Pa-

riskommunens typ är den ändamålsenligaste formen för proleta-

r.;atets diktatur. Men denna Marx' anvisning erhöll tyvärr ingen 

vidare utveckling i Marx' arbeten och överlämnades åt glömskan. 

Dessutom lämnade Engels' auktoritativa förklaring i hans kritik 

av förslaget till Erfurtprogrammet 1891 —att den demokratiska 

republiken är "den specifika formen för proletariatets diktatur" 

— intet tvivel om att marxisterna fortfarande ansåg den demokra-

tiska republiken som den politiska formen för proletariatets dik-

tatur. Denna Engels' tes blev sedan den ledande grundsatsen 

för alla marxister, däribland också för Lenin. Mera den ryska 

revolutionen 1905 och särskilt revolutionen i februari 1917 förde 

fram en ny form för samhällets politiska organisation : arbetar-

och bondedeputerades Sovjeter. Stödd på studiet av två revolu-

tioners erfarenhet i Ryssland kom Lenin —med utgångspunkt 

från marxismens teori —till den slutsatsen, att den bästa po-

litiska formen för proletariatets diktatur ej är den parlamenta-

riska demokratiska republiken, utan Sovjetrepubliken. På denna 

grund förde Lenin i april 1917, under övergångsperioden från 

den borgerliga revolutionen till den socialistiska, fram parollen 

om organisation av en Sovjetrepublik som den bästa politiska 

formen för proletariatets diktatur. Opportunisterna falla länder 

klamrade sig fast vid den parlamentariska republiken och be-

skyllde Lenin för att han avlägsnade sig från marxismen, att 

han förstörde demokratin. Men den verkliga marxisten, som till-

ägnat sig marxismens teori, var naturligtvis Lenin och inte op-
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portunisterna, ty Lenin förde den marxistiska teorin framåt, be-

rikade den med ny erfarenhet, medan opportunisterna drog den 

tillbaka och förvandlade en av dess satser till en dogm. 

Vad skulle det ha blivit av partiet, av vår revolution, av marx-

ismen, om Lerin skulle ha sträckt vapen inför marxismens bok-

stav och ej haft mod att ersätta en av marxismens gamla satser, 

formulerad av Engels, med en ny sats om Sovjetrepubliken, vilken 

motsvarade den nya historiska situationen. Partiet skulle ha 

irrat omkring i mörkret, Sovjeterna skulle ha desorganiserats, 

vi skulle ej ha sovjetmakten, den marxistiska teorin skulle ha 

lidit en betydande skada. Proletariatet skulle ha förlorat, pro-

let~~c•iatets fiender skulle ha vunnit. 

~~ici undersökningen av den förimperialistiska kapitalismen kom 

Engels och Marx till den slutsatsen, att den socialistiska revolu-

tionen ej kan segra i ett enskilt land, att den endast kan segra vid 

ett samtidigt slag i alla eller de flesta civiliserade länder. Detta 

var i mitten av 1800-talet. Denna slutsats blev sedan den ledande 

för alla marxister. Vid början av 1900-talet växte likväl den för-

imperialistiska kapitalismen över i imperialistisk kapitalism, den 

uppåtgående kapitalismen förvandlades till en döende kapita-

lism. På grundvalen av undersökningen av den imperialistiska 

kapitalismen kom Lenin —med utgångspunkt från den marxis-

tiska teorin — till den slutsatsen, att Engels' och Marx' 

gamla formel inte längre motsvarar den nya historiska situatio-

nen och att den socialistiska revolutionen fullkomligt är i stånd 

att segra i ett enskilt land. Opportunisterna falla länder klam-

rade sig fast vid Engels' och Marx' gamla formel och beskyllde 

Lenin för att avlägsna sig frän marxismen. Men cien verkliga 

marxisten, som tillägnat sig marxismens teori, var naturligtvis 

Lenin, och inte opportunisterna, ty Lenin förde den marxistiska 

teorin framåt, berikade den med ny erfarenhet, medan opportu-

nisterna drog den tillbaka och förvandlade den till en mumie. 

Vad skulle det ha blivit av partiet, av vår revolution, av marx-

ismen, om Lenin skulle ha sträckt vapen för marxismens bok-

stav, om det skulle fattats honom teoretiskt mod att låta en av 
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marxismens gamla slutsatser falla och ersätta den rned den nya 

slutsatsen om möjligheten av socialismens seger i ett enskilt land, 

vilken motsvarade den nya historiska situationen ? Partiet skulle 

ha irrat omkring i mörkret, den proletära revolutionen skulle 

ha förlorat sin ledning, den marxistiska teorin skulle ha börjat 

förtorka. Proletariatet skulle ha förlorat, proletari:~tets fiender 

skulle ha vunnit. 

Opportunismen innebär inte alltid ett direkt förnekande av den 

marxistiska teorin eller dess enskilda teser och slutsatser. Op-

portunismen yttrar sig ibland i försök att klamra sig fast vid 

enskilda, redan föråldrade satser av marxismen och förvandla dem 

till dogmer, för att därmed hålla tillbaka en fortsatt utveckling 

av marxismen —följaktligen också hålla tillbaka utvecklingen 

av proletariatets revolutionära rörelse. 

Man kan utan överdrift säga, att efter Engels' död den geniala 

teoretikern Lenir_, och efter honom Stalin och andra av Lenins 

lärjungar, varit de enda marxisterna, vilka fört den marxistiska 

teorin framåt och berikat den med ny erfarenhet i de nya för-

hållandena av proletariatets klasskamp. 

Och just därför att Lenin och le~linisterna fört den marxis-

tiska teorin framåt, är leninismen den fortsatta utvecklingen av 

marxismen, marxismen under de nya betingelserna för proleta-

riatets klasskamp, marxismen under imperialismens och de prole-

tära revolutionernas epok, marxismen under epoken av socialis-

mens seger på en sjättedel av jordklotet. 

Bolsjevikernas parti skulle ej förmått segra i oktober 1917, om 

ej dess ledande kadrer hade tillägnat sig marxismens teori, ifall 

de ej hade lärt sig att betrakta denna teori som vägledning till 

handling, därest de ej hade lärt sig att föra den marxistiska 

teorin framåt och berika den med den nya erfarenheten av pro-

letariatets klasskamp. 

I sin kritik av de tyska marxisterna i Amerika, vilka åtagit 

sig att leda den amerikanska arbetarrörelsen, skrev Eilbels 

"Tyskarna har nu emellertid inte förstått att av sin teori böra 
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den hävstång, som skulle kunna sätta de amerikanska massorna 

i rörelse. Ide flesta fall förstår de ej själva denna teori och 

behandlar den doktrinärt och dogmatiskt som nåbonting, som 

måste läras utantill —och att bara det är tillräckligt för alla 

tillfällen i livet. För dem är den ett credo och ingen vägledning 

till handling." (Brev till Serge d. 29 nov. 1886.) 

Lenin skrev i sin kritik av Kamenjev och några gamla bolsje-

viker, som i april 1917 klamrade sig fast vid den gamla formeln 

om pz•oletariatets och böndez•nas revolutionärt-demokratiska dik-

tatur, medan den revolutionära rörelsen gått vidare och krävde 

iwerg~ing till den socialistiska revolutionen 

"Vår lära är ingen dogm, utan en vägledning till hand-

ling --- det betonade ständigt Marx och Engels, varvid de med all 

rätt hånade inpluggandet och det enkla upprepandet av 'form-

ler', vilka i bästa fall endast är i stånd att ange de allmun~ta upp-

gifterna, som oundvikligen förändras genom den lco;<tl~reta eko-

nomiska och politiska situationen inom varje särskilt slcede av 

den historiska processen . . . Det gäller att tillägna sig den 

obestz•idliga sanningen, att en marxist måste räkna med det 

levande livet, med verlcligltetens exakta fakta, och inte fort-

sätta att klamra sig fast vid gårdagens teori . . ." (Lenin, Saml. 

verk, b. XX, s. 100-101. ) 

3. Partiets historia lär oss vidare, att den proletära revolutio-

nens seger är omöjlig utan att de småborgerliga paz•tier krossas, 

som är verksamma inom arbetarklassens led, där de dz•iver ar-

betarklassens efterblivna skikt i bourgeoisies armar och på så 

sätt slår sönder arbetarklassens enhet. 

Vårt partis historia är historien om kampen mot de småborger-

liga partierna —socialistrevolutionärerna, mensjevikerna, anaz•-

kisterna och nationalisterna —och deras krossande. Utan att 

övervinna dessa partier och driva ut dem ur arbetarklassens led 

skulle det varit omöjligt att uppnå enhet inom arbetaz•klassen, 

och utan arbetarklassens enhet skulle det varit omöjligt att för-

vez•kliga den proletära revolutionens seger. 

Utan att krossa dessa partier, som till en början var för ka-
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pitalismens bevarande och sedan, efter Oktoberrevolutionen, för 

kapitalismens återupprättande, skulle det varit omöjligt att upp-

rätthålla proletariatets diktatur, att besegra den utländska mi-

litärinterventionen, att bygga upp socialismen. 

Man kan inte anse det som en tillfällighet, att alla de småbor-

gerliga partierna, vilka i akt och mening att bedraga folket kal-

lade sig "revolutionära" och "socialistiska" partier — socialist-

revolutionärerna, mensjevikerna, anarkisterna, nationalisterna —

blev kontrarevolutionära partier redan före den socialistiska Ok-

toberrevolutionen och i fortsättningen förvandlades till agenter 

för utländska borgerliga spionagetjänster, till ett band av spioner, 

skadegörare, diversanter, mördare och landsförrädare. 

"Proletariatets enhet —säger Lenin —kan under den sociala 

revolutionens epok förverkligas endast av marxismens fullt ut 

revolutionära parti, endast genom en skoningslös kamp mot 

alla övriga partier." (Lenin, Saml. verk, b. XXVI, s. 50.) 

4. Partiets historia lär oss vidare, att utan en oförsonlig kamp 

mot opportunisterna isina egna led, utan att slå ned kapitulan-

terna isin egen mitt kan arbetarklassens parti ej bevara enheten 

och disciplinen i sina led, ej uppfylla sin roll som den proletära 

revolutionens organisatör och ledare, sin roll som det nya, so-

cialistiska samhällets byggmästare. 

Vårt inre partilivs utvecklingshistoria är historien om kampen 

mot de opportunistiska grupperna inom partiet -- "ekonomis-

terna", mensjevikerna, trotskistorna, bucharinmännen, elementen 

med nationalistiska avvikelser —och deras krossande. 

Partiets historia lär oss, att alla dessa kapitulantgrupper i 

själva verket var mensjevismens agenter inom vårt parti, dess 

eftersläp, dess fortsättning. Liksom mensjevismen utförde de 

funktionen att föra in borgerligt inflytande i arbetarklassen ocli 

i partiet. Därför var kampen för att likvidera dessa grupper 

i partiet en fortsättning av kampen för mensjevismens likvide-

rande. 

Utan att slå ned "ekonomisterna" och mensjevikerna, skulle 
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vi ej kunnat bygga upp partiet och föra arbetarklassen till den 

proletära revolutionen. 

Utan att slå ned trotskisterna och bucharinmännen, skulle vi 

ej kunnat förbereda de betingelser som var nödvändiga för so-

cialismens uppbyggande. 

Utan att slå ned alla slags element med nationalistiska avvi-

kelser skulle vi ej kunnat uppfostra folket i internationalismens 

:anda, ej kunnat försvara fanan för den stora vänskapen mellan 

folken i Sovjetunionen, skulle vi ej kunnat upprätta de Socialis-

i:iska Sovjetrepublikernas Union. 

Det lian förefalla, som om bolsjevikerna ägnat alltför mycken 

tid åt kampen mot de opportunistiska elementen i partiet, att de 

överskattat deras betydelse. Men det är alldeles oriktigt. Man 

får inte tolerera opportunism i sin mitt, liksom man inte får to-

lerera en kräftböld i en sund organism. Partiet är arbetarklassens 

ledande trupp, dess längst framskjutna fäste, dess kampstab. Det 

får ej tillåtas att i arbetarklassens ledande stab skulle sitta klen-

tr. ogna, opportunister, kapitulanter, förrädare. Att ltämpa på liv 

och död mot bourgeoisin och samtidigt ha kapitulanter och för-

ridare isin egen stab, i sin egen fästning —det betyder att råka 

i samma belägenhet som folk, vilka beskjutes både framifrån 

och i ryggen. Det är inte svårt att förstå, att en sådan kamp 

bara kan sluta med nederlag. Fästningar kan lättast tas inifrån. 

För att uppnå seger, måste man framför allt rensa arbetarklas-

sens parti, dess ledande stab, dess längst framskjutna fäste från 

kapitulanter, från desertörer, från strejkbrytare, från förrädare. 

Man kan inte anse det som en tillfällighet, att trotskisterna, 

bucharinmännen, de nationalistiska avvikelseelementen isin kamp 

mot Lenin, i sin kamp mot partiet slutade på samma sätt som 

mensjevikernas och socialistrevolutionärernas partier, att de blev 

agenter för de fascistiska spionagetjänsterna, blev spioner, ska-

degörare, mördare, diversanter och landsförrädare. 

"Om man har reformester, mensjeviker i sina led —säger 

Lenin — är det o~;aöjligt att segraiden proletära revolutionen, 

gir det omöjligt att försvara den. Detta är uppenbart principiellt 
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fastslaget. Detta har bekräftats pätagligt genom erfarenheten 

i Ryssland och i Ungern . . . I Ryssland har det muraga g&nger 

förekommit svåra situationer, då sovjetregimen sälcert skulle 

ha störtats, om mensjevikerna, reformesterna, de ämåborgerliga 

demokraterna skulle ha blivit kvar inom vårt parti . . ." (Lenin, 

Saml. verk, b. XXV, s. 462-463. ) 

"Om det lyckats vårt parti —säger kamrat Stalin —att 

skapa hos sig en inre enhet och en oförliknelig sammanh$11-

ning isina led, så har det framför allt kunnat skP därför, att 

det i tid förmådde rensa ut opportunismens ogräs, att det för-

mådde driva ut likvidatorerna, mensjevikerna ur partiet. 

Vägen till de proletära partiernas utveckling och stärkande 

går över deras rensning från opportunister och reformester, 

socialimperialister och socialchauvinister, socialpatrioter och 

socialpacifister. Partiet stärkes genom att det rensar ut de 

opportunistiska elementen." (Stalin, Leninismens grundfrågor, 

d. I, s. 97. ) 

5. Partiets historia lär oss vidare, att partiet inte kan upp-

fylla sin roll som arbetarklassens ledare om det, berusat av fram-

gångarna, börjar bli övermodigt, om det upphör att lägga märke 

till bristerna i sitt arbete, om det fruktar att erkänna sina fel, 

fruktar att i tid äppet och ärligt rätta dem. 

Partiet är oövervinnligt, om det ej fruktar kritik och självkri-

tik, om det ej suddar ut felen och bristerna i sitt arbete, om det 

lär och uppfostrar kadrerna på grund av felen i partiarbetet, om 

det förstår att i tid rätta sina fel. 

Partiet går under, om det döljer sina fel, skyler över ömmande 

frågor, döljer sina brister med att falskt paradera med sin hälsa, 

om det ej tolererar kritik och självkritik, ;momsyras av en kän-

sla av självbelåtenhet, hänger sig åt ebenkärlek och börjar vila 

på lagrarna. 

"Ett politiskt partis förhållande till sina fel —säger Lenin 

— är ett av de viktigaste och säkraste kriterierna på partiets 

allvar och på att det i verkligheten uppfyller sina plikter mot 

sin klass och mot de arbetande masso7•na. Att öppet erkänna 
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ett misstag, blotta dess orsaker, analysera den situation som 

framkallat det, ingående diskutera medlen att rätta felet --

det är just tecl~net pä ett allvarligt parti, det betyder just att 

det uppfyller sina plikter, .Iet är just uppfostran och skolning 

av hlusse~a, och sedan även av ~n.ussun." (Le~ti~a, Saml. verk, b. 

XXV, s. 200. ) 

Och vidare 

"Alla revolutionära partier, som hittills gått under, har gött 

under till följd av att de blev öz;crniodiyu och inte förmådde se, 

vari deras kraft låg, utt de f 1'YITCtCIde cctt tulo Ont si.~au svuylceter. 

Men vi skall ej gå under, ty vi fruktar inte att tala om växa 

svagheter och vi skall lära oss att övervinna svagheten." (Le-

ni.~i, Saml. verk, b. XXVII, s. 260-261.) 

6. Slutligen lär oss partiets historia, att arbetarklassens parti 

utan omfattande förbindelser med massorna, utan ett ständigt 

stärkande av dessa förbindelser, utan förmäga att lyssna till 

massornas röst och förstä deras mest trängande behov, utan be-

redvillighet att inte endast lära massorna, utan ocksä gä i lära 

hos dem -- inte kan vara ett verkligt massparti, som är i ständ 

att dra med sig arbetarklassens och alla arbetandes miljoner. 

Partiet är oövervinnligt, om det förstår att, som Lenin säger, 

"hälla. kontakt med, närma sig, till en viss grad, om ni så vill, 

sammansmälta med de arbetandes bredaste massa, i främsta rum-

met den proletära, men ocksä med den icke proletära, arbetande 

massan." (Sammastädes, s. 174. ) 

Partiet går under, om det innesluter sig i sitt trånga partiskal, 

om det. lösrycker sig frän massorna, om det överdrages med en 

byråkratisk rost. 

"Det l.an betraktas som en regel —säger kamrat Stalin --

att så länge bolsjevikerna upprätthåller förbindelsen med de 

breda folkmassorna, kommer de att vara oövervinnliga. Och 

omvänt, bolsjevikerna behöver bara lösrycka sig frän massorna 

och förlora kontakten med dem, de behöver bara Täta sig över-

dragas av byråkratisk rost, sä kommer de att förlora all styrka 

och förvandlas till intet. 
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De gamla grekerna hade i sin mytologi en berömd hjälte, 

Antaios, som enligt vad sagorna förtäljer var son till havsguden 

Poseidon och jordens gudinna Gaia. Han hyste en särskild till-

givenhet för sin moder, som fött, närt och uppfostrat honom. 

Det fanns ingen hjälte, som han ej skulle ha besegrat, denne 

Antaios. Han ansågs vara en oövervinnlig hjälte. Vari be-

stod hans styrka ? Den bestod däri, att för varje gång striden 

med en motståndare blev honom svår, vidrörde han jorden, sin 

moder, som fött och närt honom, och fick ny kraft. Han hade 

emellertid också sin svaga sida —det var faran för att på 

ett eller annat sätt bli lösryckt från jorden. Fienderna räk-

nade med denna hans svaghet och låg på lur efter honom. Och 

så framträdde en fiende, som använde sig av denna hans svag-

het och besegrade honom. Det var Herakles. Hur besegrade 

han honom ? Han ryckte honom lös från jorden, lyfte upp 

honom i luften, berövade honom möjligheten att beröra jorden 

och kvävde honom så i luften. 

Jag tror, att bolsjevikerna påminner oss om hjälten Antaios 

i den grekiska gudasagan. Liksom Antaios är de starka där-

igenom att de behåller kontakten med sin moder, med massorna. 

vilka fött, närt och fostrat dem. Och så länge de behåller kon-

takten med sin moder, med folket, har de alla chanser att för-

bli oövervinnliga. 

Här ligger nyckeln till den bolsjevikiska ledningens oöver-

vinnlighet." (Stulin, "Kampen mot fascismens trotskistiska 

agenter och partiets uppgifter", Stockholm 1937, Arbetarkul-

tur, s. 50-51. ) 

Det är de viktigaste lärdomarna av den historiska väg, som 

det bolsjevikiska partiet tillryggalagt. 

SLUT. 
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