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Lenins sista brev 
 
Till kamrat Stalin, 
 
Ytterst hemligt 
Personligt 
Kopia till kamraterna Kamenev och Zinovjev 
 
Ärade kamrat Stalin, 

Ni har haft råheten att kalla min hustru till telefon och sedan ösa ovett över henne. Även om 
hon inför Er gick med på att glömma det sagda har inte desto mindre Zinovjev och Kamenev 
genom henne fått reda på det inträffade. Jag är inte beredd att så lätt glömma vad som gjorts 
mot mig, nog sagt om det, men vad som gjorts mot min hustru anser jag vara gjort också mot 
mig. Därför ber jag Er överväga om Ni är beredd att ta tillbaka det sagda och be om ursäkt, 
eller om Ni föredrar att bryta våra förbindelser. 

Högaktningsfullt, 
Lenin 
Den 5 mars 1923 
 
[Sotjinenija del 54, s. 329-330. Collected Works vol 45, s. 607-8] 
 
 
 
Anmärkning: De två följande breven handlar båda om den ”georgiska frågan”, som Lenin 
ägnade stor uppmärksamhet från slutet av december 1922. En stor del av Lenins s k testa-
mente handlar om detta (se avsnitten med rubriken ”Till frågan om nationaliteterna eller om 
’autonomisering’”, som nedtecknades den 30 och 31 december 1922).  
 
 
 
Till L.D. Trotskij 
 
Ytterst hemligt 
Personligt 
 
Käre Kamrat Trotskij, 

Jag ber dig enträget att åtaga dig försvaret av den georgiska affären i partiets Central-
kommitté. Denna affär är just nu utsatt för Stalins och Dzerzjinskijs ”förföljelse” och jag kan 
inte lita på deras opartiskhet. Snarare tvärtom. Om du samtycker till att åtaga dig försvaret 
kommer jag att känna mig lugn. Om du av någon orsak inte samtycker, skicka då tillbaka 
dossiern till mig och jag kommer att betrakta detta som ett avböjande. 

Med de bästa kamratliga hälsningar,  
Lenin  
[Den 5 mars 1923]. 
 
[Sotjinenija del 54, s. 329. Collected Works vol 45, s. 607] 
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Till Mdivani, Makharadze m. fl 
 
Ytterst hemligt 
 
Till kamraterna Mdivani, Makharadze m. fl.  
Kopia till kamraterna Trotskij och Kamenev 
 
Kära kamrater, 

Jag följer ert fall av hela mitt hjärta. Jag är indignerad över Ordzjonikidzes ohyfsade sätt och 
Stalins och Dzerjinskijs överseende med detta: Jag förbereder nu anteckningar och ett tal för 
Er.1 

Högaktningsfullt,  
Lenin  
Den 6 mars 1923. 
 
[Sotjinenija del 54, s. 330. Collected Works vol 45, s. 608] 
 

 
1 Lenin kunde inte fullfölja detta eftersom hans hälsotillstånd försämrades drastiskt den 10 mars 1923. Detta brev 
är det sista dokumentet som dikterades av Lenin. 
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