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1 Inledning 

1879 föddes Leo Davidovitj Bronstein i ett litet stäppsamhälle i Ukraina, i byn 

Janokva. Han växte upp i en småborgerlig judisk familj, innan han blev en 

socialist skall han ha ägt en konservativ syn på politiken. Trotskij skall redan 

som barn varit en retorikens mästare och varit en lysande student.  Leos fader 

var inte nöjd när sonen började vistas hos trädgårdsmästaren, en herr 

Sjvigovskijs som introducerade socialismen för Bronstein.  

Bronstein börjar predika socialismen för fabriksarbetarna i hamnstaden Odessa, 

och på så sätt påkallar han myndigternas uppmärksamhet. Straffet för sitt 

försök att uppvigla arbetarna till strejk och olydnad blev fängelse och förvisning 

till Sibirien i fyra års tid. Bronstein gifter sig och skaffar barn, i Sibirien livnär sig 

Leo som journalist och skribent. Det är genom sitt författarskap som andra 

revolutionära krafter i och utanför Ryssland som ynglingen Bronstein 

uppmärksammas. Bronstein avslutar sin vistelse i Sibirien i förtid och flyr till 

Storbritannien, familjen lämnar han kvar i Ryssland. Väl i Storbritannien träffar 

han Lenin för första gången och påbörjar en vänskap, men vänskapen var 

också kantad av konflikter Lenin revolutionären med bolsjevismen som 

ideologisk kompass delade inte mensjeviken Bronsteins åsikter.  

När folket i Ryssland 1905 öppet visar sitt missnöje mot tsarregimen återvänder 

Bronstein till sitt hemland och mantlar rollen som ledare för resningen mot 

regimen. I Petrograd blir han ledare för deras sovjet. 1905 års revolt blir ett 

misslyckande, tsarväldet lovar reformer och arbetarnas kampvilja avtar. 

Bronstein, en förrymd fånge grips och fängslas återigen. Den här gången är 

straffet livstids deportation i Sibirien. Väl i Sibirien antar Leo Davidovitj sin 

fångvakares efternamn, Trotskij och flyr Ryssland för att bege sig till 

Västeuropas socialistiska revolutionärer.   

I den västra delen av Europa begrundar nu Trotskij och hans marxistiska 

vänner varför de inte lyckades fullt ut med sin revolution, Trotskij fortsätter att 

skriva och förfina sin mensjevikiska retorik. Maktkampen och 

meningsskiljaktigheterna mellan Lenin och Trotskij var som störst runt 1912. 
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Trotskij flackar runt i olika länder innan kriget bryter ut 1914, en händelse som 

tvingar honom till det neutrala Schweiz. Därifrån till Frankrike, Spanien och 

sedan till USA. I det nya landet får han nys om att revolutionens låga än en 

gång tänts i Ryssland. Han sätter sig på båten öster ut och sluter fred med 

Lenin, överger sitt mensjevikiska jag och stödjer istället helhjärtat den 

bolsjevikiska saken.  

Trotskij har en framträdande roll under revolutionen 1917 och under kuppartade 

formen griper socialsiterna makten i Ryssland. När väl makten var tagen från 

tsarväldet stod den nya staten inför enorma utmaningar. Kriget mot Tyskland 

rasade och Trotskij var en av de ryska representanterna vid Brest-Litovsk. 

Meningsmotstånd i hur det nya landet skulle styras uppstod och ett inbördeskrig 

var i antågande. Den uppgiften som Trotskij fick var att skapa Röda Armén. 

Framgångsrikt lyckas den Röda Armén besegra De Vita och utländska 

interventionsstyrkor, och avslutningsvis ett krig med Polen innan ett lugn lägger 

sig för Trotskij och den unga Sovjetstaten. 

Efter kriget hamnar Trotskij i onåd hos Lenin, meningsmotståndet i hur det nya 

landet skulle styras var en av orsakerna. Sovjetunionen var vid födelse, en 

nation som led svårt av svält och fattigdom efter år av krig. Den som får den 

verkliga makten i landet när Lenin och Trotskij inte är överrens är Josef Stalin. 

När Lenin insjuknar i slaganfall så har Trotskij kommit långt från makten 

centrum.  

Det var Trotskijs tidigare fiendskap med Lenin som blev bränsle till det bål som 

skulle bränna Leos politiska karriär. Stalin samlade Trotskijs motståndare till sig 

och använde Trotskijs tal mot Lenin och dennes politik för att stärka sin position 

som Sovjets starke man. Leo Trotskijs historia som mensjevik kom att 

framställa honom som en opålitlig person i den stalinistiska leninkulten. 

Trotskij beslutar sig för att kämpa mot Stalin om makten i Sovjetunionen, något 

som han misslyckas med. Leo döms för kontrarevolutionär verksamhet och 

deporterades till Alma Alta i Turkestan. Efter ett år i exil förvisas Trotskij från 

Sovjet till Turkiet. Leo Davidovitj har som ledare för den Röda Armén och 

ideolog och revolutionär skaffat sig många ovänner. I exil fortsätter Trotskij att 
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kritisera och utmana Stalin vilket resulterar i att Trotskij förlorar sitt 

medborgarskap och förbjuds att någonsin återvända till Sovjetunionen. 

Trotskij lämnar sedan Turkiet för Frankrike och sedan Norge. Hela tiden 

arbetade Trotskij med att kritisera och motarbeta Stalin i exilen. Författandet 

och det politiska läget i Norge och resten av Europa tvingar Trotskij än en gång 

på resa, den här gången till Mexiko. Den 21 augusti 1940 blir Trotskij mördad i 

sitt hem. 
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2 Forskningsläge 

 

Marxistarkivet är en webbplats som tillhandahåller artiklar som rör marxistisk 

ekonomi och arbetarrörelsens historia. Det marxistiska arkivet är enligt 

författarna tänkt som en plattform för socialister som är icke-stalinistiska. En 

anledning till att sidan är icke-stalinistisk är att de anser att det stalinistiska arvet 

misskrediterat socialismens idé samt att de historiska ekonomiska 

misslyckanden gjorda under Stalins styre inte är representativa för den 

moderna socialismen. Författarna menar att stalinismen skapat en kris för 

diskussioner kring revolutionär politik. 1 

Ekonomihistorikern Lennart Samuelsson skriver en artikel i den socialistiska 

tidningen Clarté, som handlar om en nyligen utgiven biografi om Trotskij 

författad av Broués. 

Samuelsson menar att Trotskijs plats i den allmänna svenska 

historieskriviningen hamnat i skymundan, Samuelsson syftat då på Trotskijs roll 

som ledare i revolutionen men även som kritiker av de samhällsförhändringar 

Stalin genomdrev i Sovjetunionen. 2 

Samuelsson anser att den ”nya vänstern” som var verksam i landet på 1960-

talet inte var särskilt införstådda i Trotskijs levnadsöde, en förklaring till det 

enligt Samuelsson var i Sverige dominansen av socialdemokratin men även 

Komintern-traditionen. Vidare skriver Samuelsson att Deutschers biografi om 

Trotskij i tre volymer fyllde ett tomrum av kunskaper till den svenska vänsterns 

medvetande. 3 

Lennart Samuelsson tycker att den historieskrivningen som de 

Moskvaberoende partierna i Europa. Författaren skriver att det från 

centralkommittén i Sovjetunionens kommunistiska parti (SUKP) utgick riktlinjer 

för hur den internationella rörelsens och partiets historia skulle skrivas. 

Samuelsson menar att SUKP aktivt arbetade för att bekämpa ”trotskismen” 

detta manifesterades så sent som före glasnost i encyklopedin ”Stora 

                                            
1
 http://www.marxistarkiv.se/ 

2
 Samuelsson, Lennart. Trotskij, Clarté nr 2 (2012) s, 1 

3
 Samuelsson, Lennart. Trotskij, Clarté nr 2 (2012) s, 2 
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Socialistiska Oktoberrevolutionen” då Trotskij framställs som en lömsk person 

som motarbetat revolutionen. 4 

Lennart Samuelsson skriver att Broués verk om Trotskij som publicerades 

under 80-talet faktiskt överskuggar Deutschers triologi. Samuelsson menar att 

Deutscher varit färgad av en brytning med en trotskistisk grupp verksam i Polen 

på 1930-talet. Trots Broués kritik mot Deutschers triologi så menar Samuelsson 

att Deutscher bidragit till kontinuitet till forskningen om Trotskij. Dock skriver 

författaren att Broués personteckning av Trotskij är en höjdpunkt i forskningen, 

då han varit så träffsäker i sin biografi innan de ryska arkiven var öppna för 

forskning. 5 

Samuelson menar att personen Trotskij i Ryssland på senare tid dammats av 

och behandlats biografiskt av populärhistoriker. Författaren menar att dessa 

saknar trovärdighet. Samuelsson är dock optimistisk kring vilket intresse 

professionella historiker närmat sig personen Trotskij under de dramatiska åren 

1918-1925. 6 Dock nämner inte med namn Samuelsson vilka 

populärhistorikerna är, inte heller namnges de professionella historikerna.  

Samuelsson skriver att rena faktauppgifter gällande Broués biografi skulle 

kunna ändras då Broués var bunden av 1980-taletes okunskap om den 

administrativa förmågan att i Sovjet bygga en statsaparat eller rådande 

föreställningar om fabrikslivet. 7 

Eric Hobsbawm, en brittisk marxistiskt historiker skriver om skapandet av den 

ryska revolutionen historia. Han resonerar kring frågor som rör perspektiv i hur 

man kan se historien. Författaren menar att Sovjetunionens fall skapar ett nytt 

perspektiv i hur man kan skriva historien om den ryska revolutionen. Hobsbawm 

problematiserar skrivandet av historia, och denne anser att känslorna kring 

Sovjetunionens historia är så starka på grund av att tiden inte hunnit haft sin 

inverkan. Ett annat problem som Hobsbawm adresserar är det att de ryska 

arkiven nyligen öppnats och att detta enorma berg av dokument kan sysselsätta 

historiker under en lång tid framöver, det massiva källmaterialet gör skapandet 

                                            
4
 Samuelsson, Lennart. Trotskij, Clarté nr 2 (2012) s, 2 

5
 Samuelsson, Lennart. Trotskij, Clarté nr 2 (2012) s, 3 

6
 Samuelsson, Lennart. Trotskij, Clarté nr 2 (2012) s, 5 

7
 Samuelsson, Lennart. Trotskij, Clarté nr 2 (2012) s, 6 
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av en historia omöjlig enligt författaren. Hobsbawm önskar en samsyn historiker 

emellan i fråga om vilka frågor som skall diskuteras för att föra forskningen 

framåt. Eric Hobsbawm menar att den historieskrivningen som idag (2001) 

skapas i de forna sovjetstaterna vilar på en tradition som inte kan erbjuda 

någon god historieskrivning utan menar att det forna Sovjetunionens bidrag 

bara är nytt källmaterial. 8 

Hobsbawm skriver att nu när arkiven är öppnade så kan man ta reda på vad 

som egentligen hänt, något som tidigare var omöjligt då Sovjetstaten enligt 

Hobsbawm försåg historikerna med officiella lögner och halvsanningar. Vidare 

menar han att de böcker som författades förr nu måste kasseras eller skrivas 

om. 9 

Hobsbawm menar att kontrafaktiska frågor kan bidra till att få bort ideologiska 

skygglappar från revolutionshistoriker, han skriver att tsarväldets fall 

förutspåddes av seriösa observatörer under tidigt 1900-tal. Vidare skriver han 

att Karl Marx och Friedrich Engels skall ha förtutspått en revolution redan 1879. 

10 

Om revolutionen skriver Hobsbawm att den utgjordes av de ryska massorna, 

ledda av bolsjevikerna som stod för själva revolutionen. Men författaren menar 

att det ryska folkets öde formades av dem själva, något som stalinismen gjorde 

slut på tio år senare. 11 

Eric Hobsbawm avslutar med att sia om framtiden och ser inte att det på något 

sätt kommer råda en samsyn bland historiker om den ryska revolutionen. 12 

Murphy replikerar på Hobsbawm och menar att denne har fel på en hel del 

punkter, dock anser båda författarna att Deutschers triologi kan ses som ett 

utmärkt arbete som fört forskningen om revolutionen framåt. Men Murphy delar 

inte Hobsbawms syn om att forskningen enkom vilar på de nya alster som 

öppnandet av de ryska arkiven inneburit. Murphy svarar visserligen på 

                                            
8
 Hobsbawm, Eric, Ur Om historia, Stockholm: Prisma, 2001, s 1 

9
 Hobsbawm, Eric, Ur Om historia, Stockholm: Prisma, 2001, s 2 

10
 Hobsbawm, Eric, Ur Om historia, Stockholm: Prisma, 2001, s 4 

11
 Hobsbawm, Eric, Ur Om historia, Stockholm: Prisma, 2001, s 7 

12
 Hobsbawm, Eric, Ur Om historia, Stockholm: Prisma, 2001, s 8 
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Hobsbawm 10 år efter att denne gjort sin redogörelse och äger ett annat 

perspektiv. 13 

Murphy menar att marxistisk historieskrivning i själva verket tagit en sväng åt 

höger och att de klassiska marxisterna nu kämpar mot ideologiska 

meningsmotståndare när de försöker förklara historien. Författaren skriver att 

det inte går att frångå partiskhet när det handlar om revolutioner, Murphy 

hänvisar till Trotskij som var en ivrig hånare av historiker som hycklade om sin 

objektiva neutralitet. 14   

Kevin Murphy skriver att den marxistiska tolkningen av den ryska revolutionen 

marginaliserats, drivkraften bakom det finns enligt Murphy i USA som en 

kampanj för att förtala sin ideologiska motståndare. CIA skall ha bidragit med 

ekonomiska medel för att inrätta viktiga akademiska forskningsinstitutioner i 

syfte av att konstruera en alternativ historia. De amerikanska 

forskningsinstitutionerna bidrag att måla ut sovjetstaten som en diktatur innan 

revolutionen, skall ha fungerat som en språngbräda för att senare måla ut 

revolutionen till en militärkupp iscensatt av bolsjevikerna, i syfte att skapa en 

totalitär stat byggd med våld och terror. 15 

Postmodernismens inflytande på historieforskningen är av negativ natur då han 

menar att postmodernisterna sökt och uppmuntrat till genvägar och ”hokus-

pokus” istället för systematisk analys. Vidare skriver författaren att 

vetenskapliga framsteg för studierna av den ryska revolutionen slösats bort. 16 

Isaac Don Levine ger i sin bok Mordet på Trotskij exempel på stalinistisk 

historieförfalskning då han skriver om Ramon Mercader. Don Levine menar att 

Mercader hade ett dokument som fastslog att Trotskij skulle skicka Ramon 

Mercader till Sovjetunionen i syfte att mörda landets ledare Josef Stalin. 

Eftersom Ramon, enligt egen utsago inte begå en sådan hemskhet, den att 

mörda en statschef och att han istället skulle rädda Stalin genom att mörda 

Trotskij. Det dokument Ramon Mercader förberett innan mordet skall enligt Don 

                                            
13

 Murphy, Kevin. Ur International Socialism, nr 116 (2007), s 1 
14

 Murphy, Kevin. Ur International Socialism, nr 116 (2007), s 2 
15

 Murphy, Kevin. Ur International Socialism, nr 116 (2007), s 2 
16

 Murphy, Kevin. Ur International Socialism, nr 116 (2007), s 3 
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Levine ses som en aktiv historieförfalsking. 17 Isaac Don Levine skriver att de 

beskyllningar som Trotskij utsattes för inte var av den naturen att de kunde 

uppfattas som seriösa eller trovärdiga. 18 

Svedegård skriver att han i sitt arbete om Trotskij arbetat efter journalistiska 

principer och nämner inledningsvis Deutchers samlade verk om Leo Trotskijs liv 

som källa till sin bok. Svedegård har använt sig av Isaac Don Levines bok 

Mordet på Trotskij, men menar att det är en mycket subjektiv bok som är fylld 

av tvivelaktigt psykologiserande. 19 När Svedegård skriver så blandar 

berättandet om Trotskijs liv med Trotskijs egna ord, som det vore en intervju, 

sparsam med citat eller hänvisningar källor. Ibland är Svedgårds ord Trotskijs 

tankar och idéer. Okritiskt hyllas Trotskij i denna personskildring, kritiken mot 

honom är av den naturen att han inte lyckats i sina upptåg, alltså inte mot hans 

metoder eller motiv. Svedegård menar att den stalinistiska historieskrivningen 

medvetet suddat ut Trotskij och vid tiden då Svedegård författade sin bok 

Profilen L.D Trotskij från 1966 så började sanningen om Trotskij komma fram, 

som en sann revolutionsledare vid Lenins sida. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Levine Don Isaac, Mordet på Trotskij, 143 
18

 Levine Don Isaac, Mordet på Trotskij, 163 
19

 Svedegård, B Lars. Profilen L.D Trotskij, 8 
20

 Svedegård, B Lars. Profilen L.D Trotskij, 67 



11 
 

3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur personen Leo Trotskij 

framställs i litteraturen. De frågeställningar som uppsatsen vilar på är följande: 

 Hur framställs Trotskij som ideolog? 

 Hur porträtteras Trotskij i litteraturen som revolutionär? 

 Hur gestaltar författarna Leo Trotskij som landsflykting? 

 

 

4 Metod och avgränsningar 

 

Detta är en historiografisk uppsats, som kommer att jämföra olika biografiska 

verk presenterar Trotskij som revolutionär, ideolog samt som landsflykting, 

dessa tre frågeställningar är också i en vidare mening avgränsningar i själva 

undersökningen. Författarna, förutom Don Levine har ur ett ideologiskt fall en 

socialistisk bakgrund.  
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5 Bilder av Trotskij 

 

6 Revolutionären 

 

När Lenin och Trotskij lämnat sina meningsskiljaktigheter och samlat sina 

krafter under bolsjevikernas fana gjorde Trotskij eftergifter i och med att han 

övergav mensjevikernas sak för att bli bolsjevik, Deutscher skriver att den 

eftergift som bolsjevikerna gjorde för att få över Trotskij på sin sida var att 

acceptera Trotskijs idé om det efterblivna Rysslands revolution skulle utmynna i 

proletariatets diktatur. 21 Den kommunistiska ideologins framfart i övriga Europa 

hade kraftigt bromsats in, men Trotskij och Lenin hade den uppfattningen att 

deras oktoberrevolution var starten för en era av internationella proletära 

revolutioner, och Trotskij var till sin död övertygad om att den europeiska 

borgerliga ordningen inte skulle kollapsa av sig själv utan endast med hjälp av 

arbetarklassen. 22 Enligt Deutscher så formades Trotskijs tankar om att 

revolutionen skulle börja med en generalstrejk redan 1904 något som visa sig 

sant både 1905 och 1917. 23   

Trotskij ansåg att den viktigaste källan till revolutionen var arbetarna, inte 

nödvändigtvis de i Sovjetunionen utan de till antalet fler som fanns i Väst, då 

Leo tyckte att de ryska arbetarna var alltför outvecklade och få såg han istället 

kraften hos proletärerna i Tyskland och Frankrike. För Leo Trotskij var den 

internationella klasskampen den huvudsakliga arenan för arbetarens frigörelse. 

24 

”Marxismen är en metod för historisk analys och politisk orientering och inte en 

summa i förväg förberedda beslut. 25 Leo Trotskij 

Även Deutscher visar i Den väpnade profeten en Trotskij som är beredd att 

frångå sin ideologiska uppfattning till förmån för den praktiska nyttan, det att 

                                            
21

 Svedegård, B Lars. Profilen L.D Trotskij, 74 
22

 Deutscher, Isaac. Den avväpnade profeten, 49-50 
23

 Deutscher, Isaac. Den väpnade profeten, 90 
24

 Deutscher, Isaac. Den förvisade profeten, 19 
25

 Trotskij, Leo. Kampen mot Stalin, 44 
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stödja regimen och den sovjetiska staten när denne själv var ansvarig för Röda 

Armén. 

Hobsbawm menade att revolten 1917 kunde genomdrivas via massorna i 

Ryssland, ledda av bolsjevikerna men understryker att den nya nationens öde 

formades av dem själva. 26 Detta skiljer sig från Deutschers biografiska 

framställning av Trotskij och revolutionen då denne menar att 

oktoberrevolutionen 1917 var verket av en minoritet av det ryska folket, knappt 

25 000–30 000 personer deltog aktivt. 27 Deutscher skriver också att Trotskij 

debuterade i sovjeten så gjorde han det inför 200 000 människor.28 Men det 

framgår inte vilken roll dessa åhörare hade eller hur aktiva de var under 

revolutionen. Leo Trotskij jämför sin egen revolution från 1917 med den franska 

revolutionen 1789. Deutscher ansåg att Trotskij såg bourgeoisien som en 

anledning till att revolutionen inte spred sig till andra Europeiska länder. Trotskij 

skall enligt författaren aktivt arbetat för att Sovjetunionen inte skulle göra 

samma misstag som han tyckte att fransmännen gjorde under sin revolution.29  

Murphy menar att trots sju års krig och inbördeskonflikter ägde 

sovjetmedborgarna rätten att öppet kritisera sin regim, samt att den enskilde 

medborgaren fritt kunde utöva religion och att arbetarna fortfarande ägde makt 

som var av betydelse.  Vidare skriver han att regimen förde en politik gynnsam 

för landets nationella minoriteter samt att bönderna till stor del lämnades i fred. 

Något som upphörde under femårsplanernas tid. Murphy riktar kritik till de 

historiker som inte vill erkänna att det tidiga samhället skiljde sig från 

stalinismen. 30 

Om de verksamma män och kvinnor inom industrisektorn som skulle utöva 

proletariatets diktatur skriver Deutscher att de var en icke existerande grupp, de 

hade antingen offrats på revolutionens altare eller så hade de lyckliga som 

överlevt kriget blivit belönade med en biljett på klasståget, de fanns inte längre 

                                            
26

 Hobsbawm, Eric, Ur Om historia, Stockholm: Prisma, 2001, s 7 
27

 Deutscher, Isaac. Den väpnade profeten, 236 
28

 Deutscher, Isaac. Den väpnade profeten, 102-103 
29

 Trotskij, Leo. Kampen mot Stalin, 35 
30

 Murphy, Kevin. Ur International Socialism, nr 116 (2007), s 10-11  
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på fabrikens golv utan var nu verksamma inom polisen, armén, industrin, den 

nya förvaltningen inom nya institutioner och olika offentliga förvaltningar. 31 

Arbetarnas revolution och den nya staten var enligt Deutscher inte längre 

representativa då gruppen arbetare var i numerärt underläge i förhållande till 

andra grupper i Sovjetunionen 1921. Deutscher ställer sig frågande om den 

dåvarande bolsjevikiska regimen frivilligt skulle ge tillbaka makten till någon 

annan grupp, som han menar var i rådande inom den kommunistiska ideologin. 

Svaret på frågan var enligt Deutscher nej, den nya staten hade inga planer på 

att i demokratins namn ge tillbaka någon makt. 32 

Deutscher skriver att Trotskij var en av få ledare som var på plats vid 

revolutionens början, han menar att de andra kom först senare under året. 33 

Trotskij ansåg att revolutionen skulle vara i fara om inte hjälp och bistånd fanns 

att hämta från det europeiska proletariatet, och han ville då flytta ut revolutionen 

ur Ryssland till välden. 34 Svedegård skriver att det var Trotskij som övertygade 

Lenin, att den ryska revolutionen kunde vägledas till en arbetarstat utan det 

mellanskede av kapitalism som Marx ansåg nödvändigt för att proletariatets 

diktatur. Det var tron på att revolutionen från det efterblivna tsarväldet kunde ge 

arbetarna en stabil grund att förkunna det socialistska budskapet vidare till 

resten av världen, att från Sovjetunionen väcka ett världsproletariat.35  

Den ryska arbetarklassen var enligt författaren 1917 väldigt liten till sitt omfång, 

att den vidare var outbildad, oerfaren samt ung. Men som kompensation för 

detta skriver Deutscher att de ägde en politisk lidelse, generositet, idealism och 

sällsynta heroiska egenskaper. 36 Tyvärr preciserar inte Deutscher vad sällsynta 

heroiska egenskaper är i texten, men han målar upp en romantisk bild av 

Trotskij i rollen som ledare för de unga revolutionärerna. Deutscher förmedlar 

inte heller särskilt tydligt bilden av revolutionärerna då han skriver om den 

politiska lidelsen, är den politiska lidelsen ett uttryck för en förkärlek till 

marxismen, ett allmänt missnöje över svält eller de orättvisor som tsarväldet 
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erbjöd den ryska befolkningen, eller är det spänningen över att få delta i en 

revolution. 

Kevin Murphy anser att historieskrivningen orätt beskriver bolsjevikerna som en 

grupp som skulle stridit på ett icke regelrätt sätt under inbördeskriget, istället 

menar denna att de som initierade detta sätt att strida i själva verket var högern 

och de liberala krafterna i den Vita Armén. 37 Deutscher skriver att terrorn som 

Stalin ägnade sig åt på 30-talet var mycket värre än den terror som drabbade 

ryssarna under inbördeskriget då Trotskij var i en ledande ställning. Deutscher 

menar att det stalinistiska systemets terror var antifolklig och att den riktade sig 

mot en majoritet. Vidare skriver författaren att när Trotskij var ledande inom den 

Röda Armén så riktade man sin ilska mot revolutionens aktiva och verkliga 

fiender. 38 

När Kevin Murphy anklagar historikerna för att måla ut och smutskasta 

bolsjevikerna för brott mot krigets lagar under inbördeskriget samtidigt som han 

anklagar motståndarsidan för att ha initierat vad Murphy kallar för icke regelrätt 

krigsföring, var det då så att bolsjevikerna inte ägnade sig alls åt den 

verksamheten eller tvingades de strida så för att jämna ut oddsen? Kan den 

ryska revolutionen och inbördeskriget inte rättfärdigas i den marxistiska 

historieskrivningen om bolsjevikerna begått dessa brott? 

Deutscher är inne på samma spår som Murphy när han värderar Stalins terror 

mot Trotskijs. Isaac Deutscher erkänner till skillnad från Murphy att den ryska 

befolkningen drabbades av en terror under inbördeskriget då Trotskij ledde den 

Röda Armén men att Trotskijs ilska endast skulle drabbat de som förtjänade 

det, sedan försvarar Deutscher Trotskijs agerande genom att värdera Stalins 

terror mot Trotskijs, då denne kallar Stalins terror för antifolklig kan man ställa 

sig frågan om hur en folklig terror skulle kunna se ut? Eller det kanske var just 

en folklig terror som drabbade ryssarna under inbördeskriget? 

”Under inbördeskriget hade terrorn varit den heta andedräkten av en verklig 

revolutionär vrede som drabbat den gamla regimens styrkor när de konspirerat, 
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organiserat sig, beväpnat sig och stridit mot den nya republiken”. 39 Deutscher 

Isaac  

Stalinistisk och antikommunistisk kritik skall enligt Svedegård ha riktats mot 

Trotskij då denne försvarade Petrograd 1919. Något som Trotskij försvarar sig 

mot, dock medger Trotskij att det var ett grymt inbördeskrig och att hårdhet 

förkom från de egna leden. 

”Jag kungör detta som en varning! Om någon truppavdelning utan direkt order 

slår till reträtt, skall först truppavdelningens kommissarie och sedan dess chef 

arkebuseras. Modiga och tappra soldater skall i stället placeras på 

kommandoposterna. De fega stackare som är rädda om sitt skinn och de som 

sviker, skall inte undkomma kulorna. Detta ansvarar jag för på hela den röda 

arméns vägnar.”40 Leo Trotskij, dagorder från 1918. 

Ovanstående citat från Trotskij vittnar om inbördeskrigets och revolutionens 

retorik, varken Deutscher eller Svedegård nämner i sina verk något exempel på 

regelrätta avrättningar av officerare eller politiska ledare på fältet då soldaternas 

mod skulle brustit. bilden författarna målar upp om Trotskijs ledaraskap under 

inbördeskriget, är det av en rättvis ledare, inte av någon som begått brott mot 

mänskligheten.  

Arméns kollaps efter kriget och de ryska officeranas misstro den nya regimen 

skapade ett problem för den Röda Armén. Svedegård skriver att utan officerare 

skulle hela krigsapparaten riskera kollaps. Trotskijs och kommunisternas 

lösning på detta problem var politiska officerare, skolade bolsjeviker som skulle 

ha ett vakande öga på officerarna. Officerarna skulle ses som militära 

specialister, och varje order skulle skrivas under av den politiske kommissarien 

och officeraren.  Missnöje bland officerare och inom den egna partiledningen till 

trots drev Trotskij igenom denna reform med Lenins godkännande. 41 Trotskij 

tvingades som ansvarig för Röda Armén ta avstånd från sina idéer om att 

soldatkommittéer skulle leda regementena i strid. Istället förordade Trotskij nu 

en hierarkisk bas och en tydlig befälsstruktur, något som han agiterade emot 
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innan revolten. 42 Röda Armén hade i sin barndom många olika former, utan en 

centraliserad ledning och en tydlig struktur ansåg Trotskij att det inte skulle 

fungera, han upplöste de fria partisanförbanden något som Deutscher skriver 

skapade konflikter inom armén. 43 

Trotskij varnade sina marxistiska kamrater för att Röda Armén skulle exportera 

revolutionstanken med vapen och motsatte sig alltså en offensiv militär doktrin. 

44  Samtidigt skriver Deutscher att Trotskij i en pamflett försvarar invasionen av 

Georgien 1921, och att denne då ansåg att Röda Armén ägde rätten att bistå 

verkliga revolutionärer i utlandet. 45 

Eric Hobsbawm avslutar med att sia om framtiden och ser inte att det på något 

sätt kommer råda en samsyn bland historiker om den ryska revolutionen. 46 

Det råder för mig en oklarhet i hur kontrafaktiska frågor skulle bidra till 

borttagandet av ideologiska glasögonen från revolutionshistorikerna som 

Hobsbawms resonerar kring, men dennes trovärdighet minskar när man menar 

att redan på 900-talet kunnat se en kommande revolution och uppror i 

tsarväldets Ryssland. Att skapa klarhet genom att skapa fiktiva scenarion låter 

snarare som att man tillverkar pusselbitar i syfte att ge sin egen 

förklaringsmodell legitimitet. Vidare undrar jag då om samsynen på revolutionen 

skulle föra forskningen framåt, tydligheten på vilket sätt som forskningen 

bedrivits samt redovisningen med vilka ideologiska ögon verkar för mig 

rimligare att eftersträva. 
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7 Ideologen  

 

Den socialsistiska rörelse som kom att prägla var 1870-talet i Ryssland var 

Narodnik-rörelsen, vilka enligt Deutscher inte var mer än ett par tusen 

anhängare och ur dessa var ett fyrtiotal aktiva i terroristiska sammanhang. Det 

som kom att känneteckna Narodnikerna var deras syn på bonden som skulle 

vara stöttepelaren och inte industriarbetaren i deras socialistiska utopi. 47 

Narodnikerrörelsen var enligt Svedegård en av många rörelser som fanns i 

Ryssland då revolutionen och upprorens tid härjade i landet. Narodnikerrörelsen 

som förordar en agrar socialistisk stat med ett kollektivt jordbrukskollektiv som 

livsstil, något som enligt författaren skulle ha kunnat forma den unge Trotskij.48 

Den person som kom att spela rollen som Trotskijs politiska mentor var 

familjens trädgårdsmästare, Franz Sjvigoskij. Det var Sjvigoskij som 

introducerade Leo till politiska debatter, möten föreläsningar och politisk skola. 

Det i en tid då narodnikerna var på nedgång och den socialistiska ledstärnan 

istället föll på Karl Marx och dennes västeuropeiska industrisocialism. 49  Innan 

Trotskij blev socialist hade han en konservativ inställning till politiken, enligt 

Deutscher drevs Trotskij av viljan att segra i debatter. Samtidigt skriver 

författaren att Trotskij var en socialist redan innan han träffade Franz 

Sjvigovskij. 50 Det var i herr Sjvigovskijs trädgård som narodnikerna och den 

unge Trotskij träffades och debatterade och diskuterade socialismen med 

varandra, men vid den här tiden var narodnikerna och deras rörelse höll på att 

förtvina. Istället var det marxismen som var på frammarsch i Ryssland, med sin 

växande arbetskraft arbetade de för ökade medborgerliga rättigheter.51 

Det är inte enligt Deutscher den judiska uppväxten eller den borgerliga 

bakgrunden som låg till grund för formandet av den unge Trotskij, författaren 

nämner faderns ogillande av sonens deltagande i den socialistiska debatten. 

Deutscher skriver inte att det rör den socialistiska ideologin eller om det handlar 

om att sonen faktiskt utsatte sig för risker då han agiterade emot tsarväldet. 
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En annan plats som format Leo Trotskij som ideolog var det ryska fängelset, 

först det i Odessa som han skickades till 1898 och senare i Moskva och två och 

ett halvt år senare till Sibirien dit han slutligen deporterades. Även om den ryska 

fängelsevistelsen bjöd på svält, tortyr och andra brutaliteter så var den ändå 

enlig Svedegård mildare för de politiska fångarna, till vilka Trotskij hörde. I 

fängelset skall Leo fördjupat sig i historia, religion, språk och filosofi.52 Som 

intern i olika ryska fängelser och sedan deporterad till Sibirien förkovrar sig 

Trotskij i jordräntans teori, rysk sociala historia samt de europeiska klassikerna. 

Svedegård menar att även denna fängelsevistelse gjorde Trotskij gott och att 

hans tid i arresten efter 1905 års uppror formade Leo som ideolog.53 

Även i sin europiska exil ska Trotskij frotterat och debatterat med sina samtida 

kamrater, och haft en ledande position bland revolutionära socialister. Samtlig 

författare skriver om hur Trotskij kunde förkovra sig i litteratur och utföra 

journalistiskt arbete i syfte att försörja sig och sin familj.  

Trotskij menar att partiet befann sig i en form av kris och att denna kris skulle 

vara konstant, för att problemet hela tiden handlar om partiets sociala 

sammansättning, andelen industriproletärer och fabriksceller vilket kommer att 

innefatta skolning av de unga. Kommer de fortfarande vara arbetare även när 

de slutar på fabriksgolvet för att styra. 54 Trotskij anser att kommunistens 

ursprung också kommer att spela roll, tänkbara ursprung som diskuteras är det 

från proletariatet eller från intellektuella kretsar. 55 Trotskij varnar för 

problematiken med en stelbent och byråkratisk ledning, svårigheterna menar 

han handlar om kommunikation från fabriksgolvet där ledarna också måste 

vara. 56 

”Partiapparaten ägnar sig alltmer i detalj åt sovjetapparatens uppgift, lever med 

i dess dagliga bekymmer, låter sig alltmer influeras av dem och ser inte skogen 

för bara träd”  57  
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Leo Davidovitj skriver att byråkratismen dessvärre är ett nödvändigt ont för 

Sovjetunionen, den behövs för att ge en struktur och en plats för arbetarna och 

soldaterna där de kan representeras. Vidare skriver han att en produkt av 

byråkratism är ineffektivitet och att den således bör bekämpas. 58 

”Vår överlägsenhet som marxister består i en förmåga att urskilja och förstå nya 

tendenser och nya faror, även när dessa bara befinner sig i ett embryonalt 

stadium”. 59 

Efter Lenins död så ökade antalet medlemmar med en kvarts miljon, en hyllning 

till Vladimir Iljitj som enligt Trotskij var ett ideologiskt bakslag då han menade att 

detta populistiska drag stod i strid mot bolsjevismens organisationsprinciper, de 

att man skulle välja in politiskt avancerade och kamphärdade medlemmar. 60 

Även som ideolog led Trotskij nederlag, Stalins Socialismen i Ett Land, 

fungerade som en motvikt till Trotskijs den Permanenta Revolutionen, som 

granskats och bedömts som icke-trovärdig enligt Trotskijs motståndare.61 

Erfarenheter som Deutscher skriver att Trotskij hade med sig till revolutionen 

kom från det stora kriget i Europa Trotskij skall redan från början förutspått ett 

utdraget och blodigt skyttegravskrig, vidare motsatte han sig militärteoretikern 

Clausewitz tankar om offensiv krigsföring och menade att dessa inte var 

applicerbara på det första världskriget. 62 Leo Trotskij förklarade att det militära 

dödläget var frukten av det ekonomiska jämnviktsförhållande som mellan de 

stridande parterna. 63 Deutscher skriver om Trotskijs visioner, den kommande 

stridsvagnen som ett framtida vapen, eller för delen andra innovationer som 

skulle komma att prägla framtidens krig. Deutscher kommenterar obduktionen 

av Trotskij och menar att obduktionen visade att Leo hade ett ovanligt stort 

hjärta och en hjärna av osedvanliga mått. Vidare skriver författaren att istället 

för en törnekrona så pryddes Leo Trotskijs huvud av ett bandage. 64 
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Deutscher är den som tydligast och ihärdigt porträtterar Trotskij som en profet, 

som träffsäkert siar om vad som kommer att ske i framtiden. Jag ställer mig 

frågan om kopplingarna som författaren gör till Jesus i slutet av sin avslutande 

bok om Trotskij, Den förvisade profeten är om det är en judisk man som dör för 

människans synder. Eller om Deutscher menar att Leo Trotskijs ovanligt stora 

hjärta skulle göra honom godare, eller om hjärnans storlek gjorde honom 

smartare.  

Kevin Murphy skriver att sovjetmedborgarna öppet kunde kritisera landets 

ledare, att det rådde religionsfrihet trots sju års krig och inbördeskonflikter. 

Deutscher skriver inget om religionsfriheten i fråga eller kommenterar inte 

yttrandefriheten i fråga då Trotskij var i en ledande ställning, men Deutschers 

arbete vittnar om en annan syn på arbetaren och dennes makt och möjlighet att 

på verka sin situation än Murphy. Murphy skriver att arbetarna ägde makt av 

betydelse. Det kan vidare ses som kritik till Deutscher då Murphy menar att 

historiker som inte vill erkänna att det tidiga samhället skiljde sig från 

stalinismen. 65 Efter sju år av världskrig, revolution, krigskommunism, 

interventioner och inbördeskrig skriver Isaac Deutscher att den politiska 

retoriken för gemene ryss bara var tomma ord, att Rysslands sociala strukturer 

var fullständigt bortblåsta. 66Isaac Deutscher skriver att arbetarklassen i 

Sovjetunionen var en grupp som hade förvånansvärt lite att säga till om, antalet 

industrianställda ökade från 10 till 22 miljoner från 1920 till 1930-talet, men det 

direkta arbetarinflytandet på politiken minskade. En förklaring till detta skriver 

Deutscher var den urbaniseringsprocess som ägde rum. Bidraget från den 

ryska landsbygden var apati, obildning och fatalism. 67 Något som enligt 

marxismen kännetecknades av ett fornkapitalistiskt proletariat som inte var 

medveten om sin historiska särställning. 68 Arbetarnas revolution och den nya 

staten var enligt Deutscher inte längre representativa då gruppen arbetare var i 

numerärt underläge i förhållande till andra grupper i Sovjetunionen 1921. 

Deutscher ställer sig frågande om den dåvarande bolsjevikiska regimen frivilligt 

skulle ge tillbaka makten till någon annan grupp, som han menar var i rådande 

                                            
65

 Murphy, Kevin. Ur International Socialism, nr 116 (2007), s 10-11 
66

 Deutscher, Isaac. Den avväpnade profeten, 15 
67

 Deutscher, Isaac. Den förvisade profeten, 83 
68

 Deutscher, Isaac. Den förvisade profeten, 84 



22 
 

inom den kommunistiska ideologin. Svaret på frågan var enligt Deutscher nej, 

den nya staten hade inga planer på att i demokratins namn ge tillbaka någon 

makt. 69 Ett annat problem som Isaac Deutscher adresserar förutom det 

sovjetiska enpartisystemet och förbud mot politisk verksamhet utanför de egna 

leden var antalet bolsjeviker i partiet, medlemsantalet var representativt under 

kriget och när Röda Armén var framgångsrik så blev det en lavinartad ökning av 

medlemmarna i partiet. Huruvida de nya medlemmarna var politiskt övertygade 

eller om de var karriärister eller opportunister var oklart, oavsett skriver 

Deutscher att bolsjevikerna nu var i minoritet inom partiet. 70 Svedegård hävdar 

vidare att sovjeterna 1905 och de som skapades 1917 var de mest 

demokratiska församlingar som skapats i Ryssland. 71 Vidare beskriver 

Svedegård Trotskij som en naturlig ledare för sovjeten under de första 

turbulenta åren vid 1905 års uppror i den ryska huvudstaden Petrograd. 

Författaren ger även Trotskij rollen som politiskt geni under revolten 1917, att 

genom Trotskijs maktposition som ordförande i Petrograds som var han en 

nyckelfigurerna under Oktoberrevolutionen. 72 

Demokratins spelregler skulle enligt Trotskij inte accepteras under en tid av 

kaos och oro, utan han ansåg att det var bolsjevikens ansvar att försvara en 

”järndiktatur” med alla medel som fanns till buds. 73 Fred och andrum från 

militära interventioner till trots så led kommunismen i Europa nederlag och den 

tidigare så folkrika ryska nationen hade nu tappat en tredjedel av sina invånare 

och dess produktion var sämre än innan kriget. Deutscher skriver att industrin 

endast producerade mindre än en femtedel av produktionen innan kriget, vidare 

skriver författaren att de sovjetiska städerna led av avbefolkning samt att 

förhållandena för invånarna var hemska då knappa ransoner gjorde det svårt att 

leva. 74 Leo Davidovitj skriver själv att byråkratismen dessvärre är ett 

nödvändigt ont för Sovjetunionen, den behövs för att ge en struktur och en plats 

för arbetarna och soldaterna där de kan representeras. Vidare skriver han att en 
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produkt av byråkratism är ineffektivitet och att den således bör bekämpas. 75 

Trotskij trodde att stalinismen skulle få Sovjetunionen på fall då det var en stor 

oreda i landet och Leo ansåg att stalinismen var ett illa hopsytt lapptäcke av 

motsägelsefulla idéer. Han var optimistisk i att Stalins vanvård av den unga 

staten på nytt tända revolutionärernas vilja att störta och bygga ett annat 

Ryssland.76 Ideologiskt motsatte sig Trotskij den stalinistiska utvecklingen i det 

gamla landet och agiterade i text istället för en ”proletär demokrati” vars syfte 

var att befria kommunisterna från den byråkratiska förstelningen. 77 

Den marxistiska uppfattningen vid tiden var att målet var att omkullkasta det 

ryska tsarväldet och dess priviligierade adel, att den delen av revolutionen var 

borgerlig. Att den socialistiska revolutionen skulle komma först efter den 

borgerliga fasen var avklarad. Trotskij delade inte den uppfattning utan ansåg 

att de ryska borgarna var oförmögna att leda en revolution och såg istället 

arbetarklassen som den själklara ledaren. 78  

Som ideologisk inspiratör nämns inte Lenin, utan Deutschers beskrivning av 

Lenins och Trotskijs relation istället är präglad av oliktänkande även om det 

varit en respektfull dialog dem emellan. Likaså poängterar Deutscher, Trotskijs 

framsynthet och direkta ovilja att följa den marxistiska historieskrivningens mall 

för revolution. Trotskij förespråkar att bolsjevikerna tar saken i egna händer. 

Och då för arbetarnas revolution, utan majoriteten av befolkningen för den 

delen skulle vara arbetare, det står förvisso i kontrast med vad Hobsbawm 

menar som skriver att det just var massorna som genomdrev revolutionen. Om 

man inom källkritiken väljer att se frågan mellan Deutschers och Hobsbawm ur 

tendensperspektivet så delar båda männen ett marxistiskt perspektiv, dock 

använder sig Hobsbawm av det i sitt yrke som förklaringsmodell och genom att 

Deutscher porträtterar en man som frångår marxismen och enligt Deutscher 

ledde revolutionen under kuppartade förhållanden så kan man förstå 

Hobsbawms besvikelse.  
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8 Landsflyktingen 

 

Trots eftergifter av Tsar Nikolaj II, fortsatte Trotskij att agitera för en socialistisk 

stat och angrep monarkin verbalt i sitt finansmanifest och uppmanade arbetarna 

att vägra betala skatter, denna händelse får enligt författaren konsekvenser för 

Trotskij. 79 Som intern i olika ryska fängelser och sedan deporterad till Sibirien 

förkovrar sig Trotskij i jordräntans teori, rysk sociala historia samt de europeiska 

klassikerna. Deutscher ger en liknande bild av händelsen, då denne menar att 

det var för sin agitation på fabrikerna i Odessa med omnejd och medverkan i de 

underjordiska revolutionära rörelser som gjorde att Trotskij till slut fängslades. 

Först skickades han till Moskva, därefter deporterades han till Sibirien i fyra år.80 

Även om sovjeten nu var utplånad och dess talesman en statsfånge, så hade 

medlemmarna privilegier. Deutscher menar att cellerna var olåsta och att de 

intagna kunde ägna sig åt politiskt arbete på heltid. 81 

Trotskij dömdes för kontrarevolutionär verksamhet och deportationen 

fastställdes den 16 januari 1928 till Alma Ata i Turkestan som låg nära den 

kinesiska gränsen. 82 Livet i exil, dömd för kontrarevolutionärt arbete hindrade 

inte Trotskij för att arbeta. Hans politiska texter förbjöds, men han kunde livnära 

sig genom att översätta verk från Marx och Engels. 83 Deutscher menar att 

förhållandena i exilen inte var så förkrossande hårda, Trotskij och dennes familj 

kunde trots förödmjukelserna leva ett liv i likhet med det som de gjort innan 

revolutionen. 84 Deutscher skriver att natten till den 10 februari 1929 så har 

kamrat Stalin beslutat att göra verklighet av sina hot och deporterar Leo 

Trotskij, hans fru och deras äldsta son och tvingar ombord dem på Iljitj och 

fördes till Turkiet. 85 Deutscher skriver om ironin i valet av boplats för den 

förvisade Trotskij, när han under övervakning av GPU placerades på Prinkipo, 

eller Prinsarnas öar, en plats dit kungligheter från Bysans avfärdat 

upprorsmakare av kunglig börd, en plats han skulle bo på i fyra år. 86 Trotskij nu 
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en veteran i att bli deporterad upplevde dock denne som han kallar sin tredje 

förvisning den värsta, tidigare i det friare Sibirien hade han möjlighet att tala 

med liksinnade revolutionärer, det saknade Leo nu. De ryssar som fanns ute i 

exil hade han och den Röda Armén skickat dit, och det enda han hade att vänta 

från dem var hatet som fortfarande fanns kvar från inbördeskriget. 87 Om 

Trotskijs tid på Prinkipo skriver Deutscher att det var en lugn och skapande 

period i Leos liv, kanske också den minst olyckliga tid som han hade i exil. 88 

Don Levine menar att Trotskijs tid i Norge mellan 1935-1936 var en ofri tid i 

Sundby där Trotskij tillsammans med sin fru befann sig husarrest där de inte 

fick besök eller rätt att lämna området. Det här var enligt författaren första 

gången sedan 1917 som Trotskij suttit fängslad. 89 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
87

 Deutscher, Isaac. Den förvisade profeten, 17 
88

 Deutscher, Isaac. Den förvisade profeten, 157 
89

 Levine Don Isaac, Mordet på Trotskij, 27 



26 
 

9 Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

Deutscher är den som tydligast romantiserar bilden av Trotskij under 

revolutionen, den bilden repeterar Svedegård i Profilen L.D. Trotskij. Det är en 

bestämd Leo Trotskij som målmedvetet leder den Röda Armén, författarna gör 

inga antydningar på att det skulle vara fråga om några systematiska övergrepp 

beordrat från Trotskij i sin ledande ställning och under revolutionen eller 

inbördeskriget.   

Det var flera faktorer som formade Leo Trotskij som ideolog, innan Marx och 

Engels, var narodnikerrörelsen den stora socialistiska aktören i Ryssland, det är 

av Deutscher en samlad av goda exempel på vilken lysande talare och 

författare som Trotskij var, hur denne segrade med pennan eller tungan om det 

så var på skolgården eller i polemik med Lenin eller andra ledande socialister 

på kontinenten. Framför allt Deutscher visar exempel på hur Trotskij använde 

den marxistiska ideologin när det passade sig och en förmåga att frångå den 

vid behov.  

Som landsflykting är porträtten av Leo Trotskij de av en som tar motgångar i 

form av fängelsestraff eller deporterad på längre eller kortare tid med ett lugn 

och en fattning, Svedegård och Deutscher skriver om hur Trotskij förkovrat sig i 

litteratur och arbetat i socialismens tjänst som journalist och författare, det är en 

bild av en man som hela tiden sätter sitt revolutionära liv framför sin familj.  

Det råder däremot skilda uppfattningar mellan Deutscher och Hobsbawm och 

Murphy, det rör inte så mycket personporträttet Trotskij utan tvistefråga rör 

huruvida de ryska arbetarna ägde sin frihet i samband med och efter 

revolutionen, vilket Deutscher skriver att de inte gjorde, eftersom den gruppen 

var så pass marginaliserad och splittrad efter kriget.  

Samuelsson skriver att Deutschers verk om Trotskij är träffsäker och att hans 

verk äger ett historiskt värde, och att Trotskijs roll i och under revolutionen och 

det efterföljande inbördeskriget systematsikt misskrediterats av Sovjetunionen 

och de ryska historieskrivarna. Hobsbawm går steget längre och denne anser 

att det bidrag som kan komma från de forna sovjetstaterna är källmaterial då 
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den ryska historieskrivningen inte kan anses som trovärdig. Även Murphy anser 

att historieskrivningen kring den ryska revolutionen och Trotskij hamnat i fel 

fokus, Murphy anser att historieskrivnigen tagit en sväng åt höger och 

förespråkar en vänstersväng från historieforskarna.  

Eric Hobsbawm, skrev 2001 om att den ryska revolutionens historia skulle få en 

renässans då arkiven i Ryssland öppnades för forskarna, att arkiven innehöll 

enorm data vars storlek skulle försvåra forskningen.  Vidare Hobsbawm önskar 

en samsyn historiker emellan detta för att den rådande historieskrivningen från 

inte skulle bidra med annat än nytt källmaterial. 90 I fråga om rysk 

historieskrivning menar då Hobsbawm att gamla historieböcker måste skrivas 

om eller kasseras, då han ansåg att Sovjetunionen ljugit helt eller delvis för 

historikerna. Man kan då ställa sig frågan, kan Sovjetstaten ljugit eller förstört 

källmaterial under sin tid vid makten? Det skulle i sin tur betyda att även 

källmaterialet idag skulle ses som kontaminerat av lögner och osanningar. Eller 

försåg Sovjetstaten forskarna med falskt material och lade ”riktigt” material i 

arkiv för framtidens forskare? Kan det inte vara en rimlig slutsats att värdefullt 

material om den ryska revolutionen och inbördeskriget i allmänhet och material 

om Trotskij i synnerhet förstörts eller ändrats av den sovjetiska regimen.  
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