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V I Lenin 

Bolsjevikerna måste ta makten 
Brev till RSDAP(b:)s centralkommitté och stadskommittéer i Petrograd och Moskva 

Sedan bolsjevikerna fått majoritet i arbetar- och soldatdeputerades sovjeter i de båda 
huvudstäderna kan och måste de ta statsmakten i sina händer. 

De kan göra det, ty den aktiva majoriteten av folkets revolutionära element i de båda 
huvudstäderna räckor för att rycka med sig massorna, övervinna fiendens motstånd, slå 
honom, erövra makten och behålla den. Ty om bolsjevikerna genast föreslår en demokratisk 
fred och genast överlämnar jorden till bönderna, om de återupprättar de demokratiska 
institutionerna och friheterna, som Kerenskij beskurit och krossat, så kommer de att skapa en 
regering, som ingen kan störta. 

Folkets majoritet är för oss. Det har den långa och svåra vägen från den 6 maj till den 31 
augusti och till den 12 september bevisat: majoriteten i huvudstädernas sovjeter är frukten av 
folkets utveckling åt vårt håll. Socialistrevolutionärernas och mensjevikernas vacklan, den 
ökande antalet internationalister bland dem bevisar detsamma. 

Demokratiska konferensen representerar inte det revolutionära folkets majoritet, utan endast 
de kompromissande småborgerliga överskikten. Man får inte låta sig vilseledas av 
valsiffrorna, valen bevisar ingenting: jämför valen till stadsdumorna i Petrograd och Moskva 
och valen till sovjeterna. Jämför valen i Moskva och Moskvastrejken den 12 augusti: det är 
objektiva uppgifter om majoriteten av de revolutionära elementen, vilka leder massorna. 

Demokratiska konferensen bedrar bönderna och ger dem varken fred eller jord. 

Endast en bolsjevikisk regering kommer att tillfredsställa böndernas krav. 

*   * 
* 

Varför måste bolsjevikerna överta makten just nu? 

Därför att det förestående utlämnandet av Petrograd försämrar våra chanser hundrafalt. 

Och om Kerenskij & Co står i spetsen för armén, kan vi inte hindra att Petrograd utlämnas. 

Inte heller kan konstituerande församlingen ”inväntas”, ty just genom att utlämna Petrograd 
kan Kerenskij & Co alltid hindra att den inkallas. Endast vårt parti kan, när det tagit makten, 
trygga konstituerande församlingens inkallande och kommer, när det tagit makten, att anklaga 
de andra partierna för förhalande och bevisa sin anklagelse. 

En separatfred mellan de brittiska och tyska imperialisterna måste och kan förhindras, men 
det gäller att handla snabbt. 

Folket har tröttnat på mensjevikernas och socialistrevolutionärernas vacklan. Endast vår seger 
i huvudstäderna kommer att dra bönderna med på vår sida. 

*   * 
* 

Det är inte fråga om ”dagen” eller ”ögonblicket” för upproret i ordets snäva bemärkelse. Det 
kommer att avgöras endast av den gemensamma rösten från dem, som har kontakt med 
arbetarna och soldaterna, med massorna. 
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Det är fråga om att vårt parti nu på demokratiska konferensen faktiskt håller sin egen 
kongress, och denna kongress måste (vare sig den vill det eller inte, så måste den) avgöra 
revolutionens öde. 

Det är fråga om att göra uppgiften klar för partiet. Den nuvarande uppgiften måste vara ett 
väpnat uppror i Petrograd och Moskva (med område), erövring av makten och störtande av 
regeringen. Vi måste tänka över, hur vi skall agitera för detta utan att uttrycka sig så i pressen. 

Marx' ord om upproret – ”upproret är en konst” – osv måste vi minnas och besinna. 

*   * 
* 

Det vore naivt att invänta en ”formell” majoritet för bolsjevikerna: ingen enda revolution 
väntar på det. Inte heller Kerenskij & Co väntar, utan förbereder Petrograds utlämnande. Just 
”demokratiska konferensens” ynkliga vacklan måste få tålamodet hos Petrograds och 
Moskvas arbetare att brista och kommer också att göra det! Historien kommer inte att förlåta 
oss, om vi inte tar makten nu. 

Det finns ingen apparat? Det finns en apparat: sovjeterna och de demokratiska 
organisationerna. Det internationella läget är just nu, på tröskeln till separatfred mellan 
britterna och tyskarna, för oss. Att just nu föreslå folken fred innebär att segra. 

Om vi genast tar makten både i Moskva och i Petrograd (det är likgiltigt vem som börjar, 
kanske kan Moskva rentav börja), så skall vi ovillkorligen och otvivelaktigt segra. 

N Lenin 

Skrivet den 12-14 (25-27) september 1917 
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