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VLADIMIR LENIN (1870-1924) er ikke blot en af de mest  

fremtrædende og omstridte politiske lederskikkelser fra det 

20. århundrede, men også en markant politisk tænker. Hans

tanker om revolutionen, det revolutionære parti, den kapitali- 

stiske stat, proletariatets diktatur og den moderne imperialisme

er lige så indflydelsesrige, som de er kontroversielle.

Denne bog præsenterer Lenins politiske tanker om revolution, 

parti, stat og imperialisme som en dynamisk enhed af storladne 

drømme og jordnær praksis, marxistisk ortodoksi og historisk 

åbenhed, selvsikker centralisme og masseorientering. Bogen  

afsluttes med uddrag af Lenins væsentligste skrifter om hvert  

af disse områder.

Bertel Nygaard er lektor ved Institut for Kultur og Samfund, 

Aarhus Universitet.
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Redaktionelt forord 

 
 
 
Jurist og Økonomforbundets Forlag har med serien Stats-
kundskabens klassikere ønsket at give læserne en mulighed 
for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et fagligt væsent-
ligt og interessant forfatterskab. Bøgerne indeholder både 
analyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, 
som kender forfatterskabet til bunds. 
 Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt er 
en politisk brydningstid. Globalisering, europæisk integration 
og disintegration, økonomisk krise, migration, mediernes sti-
gende politiske betydning og ændringer i international politik 
dominerer den politiske dagsorden. I en brydningstid er det 
ofte overbliksgivende at dykke ned i et forfatterskab, som 
enten direkte er en del af vort samfunds intellektuelle grund-
vold, eller som mere grundlæggende har analyseret de vestli-
ge samfunds opbygning. 
 Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens forfatter-
skab. De indeholder alle en kort biografi, en analyse af klassi-
kerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af 
klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og 
en behandling af vedkommendes aktualitet for dagens politik. 
 Begrebet »Statskundskabens klassikere« skal forstås bredt. 
Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatterskab (eller 
dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, hvad politik 
er. 

Peter Nedergaard 
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere 
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KAPITEL 1 

Liv og værk 

 
 
 
Vladimir Iljitj Uljanov (fra 1902 kendt som Lenin) blev den 
førende skikkelse i den russiske revolution og Sovjetunionens 
første år samt teoretisk og praktisk vejviser for kommunistiske 
og antiimperialistiske bevægelser verden over. Han blev den 
mest prominente fortolker af marxismen som praktisk politik 
for det 20. århundrede, og hans tanker om revolutionær stra-
tegi, avantgardepartier, stat, imperialisme og national selvbe-
stemmelse blev til milepæle i denne periodes politiske teori, 
både for tilhængerne af disse teorier og for deres mangeartede 
kritikere. 
 Han var født 1870 i byen Simbirsk ved Volga-floden som 
begavet søn af en distriktsdirektør for skolevæsenet. Faren 
døde af sygdom i 1886, og det følgende forår blev storebroren 
Aleksandr fængslet og henrettet for sin deltagelse i en revolu-
tionær sammensværgelse med den hensigt at dræbe tsar Alek-
sandr 3. Broderens henrettelse blev startskuddet til hans eget 
politiske engagement. Da han samme sommer påbegyndte 
jurastudier ved universitetet i Kazan, deltog han i oppositio-
nelle politiske aktiviteter blandt de studerende. På grund af 
forbindelsen til en kendt terrorist blev han udpeget som bag-
mand for disse aktiviteter, idømt husarrest og udelukket fra 
universitetet. Han fik senere tilladelse til at tage sin afsluttende 
eksamen som selvstuderende på universitetet i Sankt Peters-
borg, hvorefter han begyndte at arbejde som jurist i familiens 
nye hjemby Samara. 
 Det politiske arbejde kom dog hurtigt til at optage al hans 
tid. Fra 1893 forbandt han sig med den lille russiske socialde-
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mokratiske bevægelse, der med inspiration fra marxismen 
fremhævede den moderne, industrielle arbejderklasse som 
omdrejningspunkt for Ruslands videre udvikling. I program-
matiske og polemiske tekster samt det første større værk, Kapi-
talismens udvikling i Rusland (1899), argumenterede han for, at 
kapitalismen ikke blot var et uundgåeligt udviklingstrin for 
det russiske samfund, men også allerede kendetegnede det 
russiske landbrug, hvori narodnik’erne (se ordforklaring) så 
grundlaget for en særligt russisk vej uden om kapitalismen. 
 Efter fængselsophold og intern eksil for sit politiske virke 
påbegyndte han i 1900 et langvarigt eksil i skiftende vesteuro-
pæiske byer, hvor han sammen med andre fremtrædende 
russiske eksilsocialdemokrater grundlagde partiavisen Iskra 
(Gnisten) som centrum for partiets arbejde. Her og i bogen 
Hvad må der gøres? talte han for et stramt, centralt organiseret 
revolutionært parti. Fra 1903 blev denne partiopfattelse et af 
samlingspunkterne for en varig fløjdannelse inden for det 
socialdemokratiske parti, hvor Lenins fløj, ’bolsjevikkerne’, 
efterhånden kom til at tegne den mest radikalt revolutionære 
linje, mens den rivaliserende fløj, ’mensjevikkerne’, i stigende 
grad søgte en mere moderat kurs. 
 De politiske implikationer af denne fløjkamp blev navnlig 
tydelige under den russiske revolution i 1905. Det var midt 
under den russisk-japanske krig, hvor tsaren så sig tvunget til 
at gøre politiske indrømmelser. Det skete først og fremmest 
ved indførelsen af et parlament, dumaen (se ordforklaring), 
der dog snart efter blev tømt for megen af sin politiske frihed 
og myndighed. Under denne revolution begyndte ledende 
mensjevikker at tale for indtil videre at støtte de reformvenlige 
borgerlige kræfter, hvorimod Lenin og bolsjevikkerne anbefa-
lede en mere aktivistisk og radikal strategi fra arbejderbevæ-
gelsens side. Først i 1912 begyndte partiets to fløje dog at op-
træde også udadtil som adskilte partier. 
 Udbruddet af Første Verdenskrig og navnlig det tyske soci-
aldemokratiske partis støtte til krigsbevillinger i den forbin-
delse blev for Lenin anledning til at skærpe kritikken af den 
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