
607

PRIMUL CONGRES
AL INTERNATIONALE1 COMUNISTE 20°

2-6 MART1E 1919

Cuvintarea rostitli la cleschiderea congresu-
ha, releratul 1i cuvintul de inchidere au
lost publicate pentru prima oarii in 1920,
in cartea Der I. Kongress der Kommun-
nistischen Internationale, Protokoll'. Petro-

grad

ln limba rusii au lost publicate pentru
prima oath' in 1921, in cartea "Prima
Congres al Internationalei Comuniste.

Procese-vcrbale. Petrograd

Tezcle cu privire la democratia burghezi
ti Ia dictatura proletariatului au lost
publicate IP 6 martie 1919 in ziarele
Pravda nr. 51 ti Izvestiia C.E.C. din
Rusia" nr. 51, la 1 mai 1919 in revista
anternationala Coniunistie nr. 1, in 1920
ti 1921 in ediaile germani ji rusi ale
Proceselor-verbale ; rezolutia la aceste
teze a lost publicati la 11 martie 1919
in ziarul Pravda' nr. 54 ti la 1 mai 1919
in sevista Internationala Comuniste nr. 1

Se tiparette dupii textul apirnt
in editia rusa a cartii, confain-
tat est cel din editia germanii

Se a/9,1).We dupii textul apiirut
in revista Internationala Co-
munista", confruntat cu ccl api-

rut in ziarul Pravda'
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CUVINTARE ROSTITA
LA DESCHIDEREA CONGRESULUI

2 MARTIE

Din insarcinarea Comitetului Central al Partidului Co-
munist din Rusia, declar deschis primul congres comunist
international. Mai intii de toate rog asistenta sa pastreze
un moment de reculegere in memoria celor mai buni
reprezentanti ai Internationalei a III-a : Karl Liebknecht
si Rosa Luxemburg. (Intreaga asistenta se ri-
dica in picioare.)

Tovarasi ! Congresul nostru are o mare importanta, o
importanta istorica mondiala. El dovedeste falimentul
tuturor iluziilor democratiei burgheze. Caci nu numai in
Rusia, ci si in cele mai dezvoltate tari capitaliste din
Europa, in Germania de pilda, razboiul civil a devenit
o realitate.

Burghezia e cuprinsa de o frica cumplita in fata miscarii
revolutionare crescinde a proletariatului. Acest lucru de-
vine.explicabil daca luam in consideratie faptul ca mersul
evernmentelor dupa razbonil imperialist favorizeaza me-
vitabil miscarea revolutionara a proletariatului, a

i nternationala
revo-

lutia mondiala incepe si se intensifica in
toate tarile.

Poporul isi da searna de maretia si insemnatatea luptei
care se desfasoara in momentul de fati. Trebuie gisita
doar forma practica care sa dea proletariatului posibili-
tatea de a-si exercita dominatia. Aceasta forma o consti-
tuie sistemul Sovietelor cu dictatura proletariatului. Dic-
tatura proletariatului ! Oda: acum aceste cuvinte erau
pentru mase o expresie latineasca neinteleasa. Datorita
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raspindirii sistemului Sovietelor in lumea intreaga,
aceasta expresie latineasca a fost tradusa in toate limbile
moderne ; forma concreta a dictaturii a fost gasita de
masele muncitore§ti. Ea a devenit acum pentru marile
mase ale muncitorimii un lucru pe inteles datorita Puterii
sovietice din Rusia, datorita spartachi§tilor din Germania
§i organizatiilor similare din alte tari, ca, de pilda, Shop-
Stewards Committees din Anglia 201 Toate acestea do-
vedesc a forma revolutionara a dictaturii proletare a
fost gasita, a proletariatul este acum in stare sali exer-
cite in mod practic dominatia.

Tovar4i ! Cred CI dupa evenimentele din Rusia, dupa
luptele din ianuarie din Germania, este deosebit de im-
portant si constatam ca g in alte tari prinde radacini §i
incepe sa predomine cea mai noua forma de mi§care a
proletariatului. Astazi, de pada, am citit intr-un ziar
antisocialist o §tire telegrafica in care se arata ca guvernul
englez a prima pe membrii Sovietului de deputati ai
muncitorilor din Birmingham §i a declarat ca este gata
sa recunoasca aceste Soviete ca organizatii care reprezinta
interese economice 202. Sistemul Sovietelor a invins nu
numai in Rusia inapoiata, ci §i in cea mai dezvoltata tara
din Europa in Germania, precum §i in cea mai veche
tall capitalista in Anglia.

Burghezia poate sali mai Lea de cap, poate si 'mai
ucida mil de muncitori, dar victoria va fi a noastra,
victoria revolutiei comuniste mondiale este asigurata.

Tovara§i ! Salutindu-va din toati inima in numele Co-
mitetului Central al Partidului Comunist din Rusia,
propun sa trecem la alegerea prezidiului. 171 rog sa faceti
propuneri.
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2

TEZE SI REFERAT
ASUPRA DEMOCRATIEI BURGHEZE
SI DICTATURII PROLETARIATULUI

4 MARTIE

1. Cre§terea mi§carii revolutionare a proletariatului tn
toate tarile a determinat burghezia i pe agentii ei
organizatiile muncitorqti s caute cu desperare argu-
mente ideologice-politice n favoarea dominatiei exploa-
tatorilor. Printre aceste argumente ocupi un loc de
frunte condamnarea dictaturii i apararea democratiei.
Falsitatea §i ipocrizia acestui argument, repetat n nenu-
marate variante tn presa capitalista §i la Conferinta de
la Berna din februarie 1919 a Internationalei galbene, sint
evidente pentru oricine nu vrea s trideze principiile
fundamentale ale socialismului.

2. Acest argument opereaza mai ales cu notiunile de-
mocratie in general" §i dictatura in general" fara sa
punk' problema despre care anume clasa este vorba. Acest
mod de a pune problema in afara claselor sau deasupra
claselor, chipurile din punctul de vedere al intregului
popor, este pur i simplu o batjocura la adresa teoriei de
baza a socialismului teoria luptei de clasi, pe care
sociali§tii care au trecut de partea burgheziei o recunosc

vorbe, dar tn fapt o dau uitarii. Caci n nici o
capitalista civilizata nu exista democratie in general",
ci exista numai o democratie burgheza, i nu este vorba
de dictatura in general", ci de dictatura clasei asuprite,
adica a proletariatului, asupra asupritorilor §i exploatato-
rilor, adica asupra burgheziei, n vederea sfarimarii im-
potrivirii pe care o opun exploatatorii n lupta pentru
dominatia lor.

hi

in tara
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3. Istoria ne invaci a nici o clasI asupriti n-a ajuns
§i nu putea ajunge vreodatl sI domine fall si tread
printr-o perioad1 de dictaturl, adia de cucerire a puterh
pohtice §i de reprimare prin violent5 a impotrivirii ex-
trem de crincene, extrem de inver§unate pe care, flea a
se da in raturi de la nici o crim5, au opus-o intotdeauna
exploatatorii. In 0:rile inaintate, burghezia, a earei domi-
natie o ap5r5 acum sociali§tii care se pronunti impotriva
dictaturii in general" §i care pledeazi cu inflicirare
pentru democratie in general", §i-a cucerit puterea cu
pretul unei serii intregi de insurectii §i de rlzboaie civile,
cu pretul reprimIrii prin violentI a regilor, a feudalilor,
a stipinilor de sclavi §i a incerearilor lor de restaurare.
De mil §i milioane de ori au explicat poporului sociali§tii
din toate Wile, in artile §i in bro§urile lor, in rezolu-
pile congreselor lor, in cuvint5ri1e lor agitatorice, carac-
terul de clas5; al acestor revolutii burgheze, al acestei
dictaturi burgheze. De aceea actuala ap5rare a democratiei
burgheze, camuflat5 sub paravanul vorb5.riei despre de-
mocratie in general", §i. actualele atacuri furibunde im-
potriva dictaturii proletariatului, camuflate sub paravanul
tipetelor impotriva dictaturii in general", inseamni pur
§i. simplu teadarea socialismului, inseamni in fapt trecerea
de partea burgheziei, negarea dreptului proletariatului la
revolutia sa, proletar5, ap5rarea reformismului burghez
intr-un moment istoric dud acesta a dat faliment in
lumea intreagi §i dnd r5zboiul a creat o situatie re-
volutionarl.

4. Toti sociali§tii, elucidind caracterul de clasl al civi-
lizatiei burgheze, al democratiei burgheze, al parlamen-
tarismului burghez, au enuntat ideea, pe care Marx qi
Engels au formulat-o cu maximum de precizie tiintific,
ci cea mai democraticl republicl burghezI nu este alt-
ceva deck o ma4in5. pentru reprimarea clasei muncitoare
de eatre burghezie, pentru reprimarea maselor munci-
toare de cltre un m5nunchi de capitali§ti 203 Printre cei
care se pronuntI asazi impotriva dictaturii §i in favoarea
democratiei nu exist 5. nici un revolutionar, nici un
marxist care s5 nu se fi jurat in fata muncitorilor ci
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recunoa§te acest adevar fundamental al socialismului ; iar
acum, cind proletariatul revoluvionar e cuprins de fra-
mintare §i se pune in mi§care hotarit sa distruga aceasta
ma§ina de oprzmare §i sa cucereascl dictatura proletara,
ace§ti tradatori ai socialismului prezinta lucrurile in a§a
fel, ca §i cum burghezia ar fi daruit oamenilor muncii
democravia pure, ca §i cum burghezia ar firenunvat la
impotrivire §i ar fi gata sa se supuna majoritavii oame-
nilor muncii, ca §i cum in republica democratica nu ar
fi existat §i nu exista o =Oda de stat pentru oprimarea
muncii de catre capital.

5. Comuna din Paris, pe care in vorbe o ridica in
slava toti doritorii de a trece drept sociali§ti, pentru ca.'
§tiu ca masele muncitore§ti nutresc pentru ea o simpatie
sincera §i fierbinte, a aratat foarte clar caracterul istori-
ce§te concliOonat al parlamentarismului burghez §i al
democratiei burgheze §i valoarea lor limitata ca institutu
foarte progresiste in comparavie cu rinduielile medievale,
dar care in epoca revolutiei proletare necesita neaparat
o schimbare radicala. Analizind Comuna, Marx, care a
§tiut mai bine decit oricare altul si-i aprecieze semnifi-
capa istorica, a aratat caracterul exploatator al democra-
tiei burgheze §i al parlamentarismului burghez, in cadrul
carora clasele asuprite capata dreptul de a hotari o data
la civiva ani care reprezentant al claselor avute sa re-
prezinte §i sa calce in picioare" (ver- und zertreten)
poporul in parlament 2". $i tocmai acum, cind mi§carea
pentru Soviete, cuprinzind intreaga lume, continua in
vazultuturor opera Comunei, tradatorii socialismului uita
experier4a concreta §i invkamintele concrete ale Comunei
din Paris §i repeta vechile palavre burgheze despre de-
mocravie in general". Comuna n-a fost o instituvie
parlamentara.

6. trisemnatatea Comunei consta apoi in faptul ca ea
a incercat sa sfarime, sa darime din temelii aparatul de
stat burghez, aparatul birocratic, judecatoresc, militar §i
politienesc, inlocuindu-1 cu o organizavie de masa a mun-
citorilor care se conducea singura, care nu cuno§tea se-
pararea puterii legislative de cea executiva. Toate repu-
blicile burghezo-democratice contemporane, inclusiv cea
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germana, pe care, in disprevul adevarului, tradatorii so-
cialismului o numesc proletara, pastreaza acest aparat de
stat. Se confirma deci Inca §i Inca o data, cit se poate
de graitor, a urletele aparatorilor democratiei in ge-
neral" inseamna in realitate apararea burgheziei §i a pri-
vilegiilor ei de clasa exploatatoare.

7. Libertatea intrunirilor" poate fi luata ca model
de revendicare proprie democratiei pure". Orice munci-
tor con§tient care nu a rupt cu clasa sa va intelege indata
ca ar fi stupid sa se promita exploatatorilor libertatea
intrunirilor intr-o perioada §i in conditii in care exploa-
tatorii opun impotrivire rasturnarii kr §i 'hi apara pri-
vilegiile. Pe vremea cind era revolutionara, burghezia n-a
acordat nici in Anglia, in 1649, nici in Franca, in 1793,
libertatea intrunirilor" pentru monarh4ti §i. nobili, care
chemau in tara armate stra'ine §i care se intruneau"
pentru a organiza incercari de restaurare. Daca burghe-
zia de astazi, care a devenit de mult reacvionara, cere
proletariatului sa garanteze dinainte exploatatorilor li-
bertatea intrunirilor", indiferent de impotrivirea pe care
capitah§tii o vor opune exproprierii kr, muncitorii vor
ride doar de ipocrizia burgheziei.

Pe de aka parte, muncitorii §tiu foarte bine ci chiar
§i. in cea mai democratica republica burgheza libertatea
intrunirilor" este o vorba goall, caci cei bogati dispun
de cele mai bune cladiri publice §i particulare, precum §i
de suficient timp liber pentru adunari, beneficiind tot-
odati de protecvia aparatului burghez al puterii. Prole-
tarii de la ora§e §i sate §i micii firani, adic a. imensa
majoritate a populaciei, nu au nimic din toate acestea.
Atita timp cit lucrurile stau astfel, egalitatea", adica
democravia pura", este o in§elatorie. Pentru a cuceri
adevarata egalitate, pentru a infaptui efectiv democravia
pentru cei ce muncesc, trebuie mai intii sa li se ia exploa-
tatorilor toate cladirile publice §i toate cladirile particulare
somptuoase, sa li se dea oamenilor muncii posibilitatea
de a avea timp liber, iar libertatea intrunirilor kr si fie
protejata de muncitori inarmati, §i nu de odrasle de
nobili sau de ofiteri de origine burgheza care au sub co-
manda lor soldati abrutizati.
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Numai dupa o astfel de schimbare poti vorbi de fiber-.
tatea intrunirilor, de egalitate, fara ca prin aceasta
bati joc de rnuncitori, de oamenii muncii, de cei saraci.
Aceasta schimbare nu o poate inflptui ins decit avan-
garda oamenilor muncii, proletariatul, care rastoarna pe
exploatatori, rastoarna burghezia.

8. Libertatea presei" este §i ea una dintre principalele
lozinci ale democraviei pure". $i in acest caz muncitorii
§tiu, iar sociali§tii din toate farile au spus-o de milioane
de or c aceasta libertate este o mistificare atita timp
cit in miinile capitali§tilor se afli cele mai bune tipo-
grafii i marile stocuri de hirtie §i atita timp cit se men-
tine puterea capitalului asupra presei, putere care in
lumea intreaga se manifesta cu atit mai pregnant, mai
fav4 §i mai cinic, cu cit democratismul i regimul repu-
blican sint mai dezvoltate, cum este cazul, de pild'a, in
America. Pentru a cuceri o egalitate real i o democravie
reala pentru oamenii muncii, pentru muncitori i varani,
trebuie mai intii sa i se ia capitalului posibilitatea de a
tocmi scriitori, de a cumpara edituri §i de a corupe ziare,
iar pentru aceasta trebuie doborit jugul capitalului, tre-
buie rasturnavi exploatatorii, trebuie reprimata impotri-
virea bor. Capita li§tii au numit i numesc intotdeauna
libertate" libertatea pentru cei bogavi de a se imbogavi,
libertatea pentru muncitori de a muri de foame. Pentru
capitali§ti libertatea presei inseamda libertatea pentru cei
bogati de a corupe presa, libertatea de a folosi bogItia
ca mijloc pentru fabricarea §i falsificarea ap-zisei opinii
publice. Aparatorii democraviei pure" se dovedesc iara§i
a fi in fapt aparatorii arhimurdarului i arhivenalului
sistem de dominatie a celor bogavi asupra mijloacelor de
luminare a maselor, se dovedesc a fi ni§te demagogi, care
cu fraze frumoase, bine ticluite i pe de-a-ntregul minci-
noase cauta s abata atenvia poporului de la sarcina isto-
rica concreta a eliberarii presei din catwele aservirii fava'
de capital. 0 libertate real i o egalitate reall va aduce
orinduirea pe care o construiesc comuni§tii §i in care
nu va fi posibila imbogatirea pe spinarea altuia, nu va
exista posibilitatea obiectiva de a subordona presa, nici
direct §i nici indirect, puterii banului, i nimic nu va

sill
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impiedica pe orice om al muncii (sau grup de oameni ai
muncu, indiferent de numarul lor) sa aibi si si exercite
dreptul egal de a folosi tipografiile proprietate obsteasca
si hirtia proprietate obsteasca.

9. Istoria secolelor al XIX-lea si al XX-lea ne-a aratat
Inca inainte de razboi ce este in realitate faimoasa demo-
cratie pura" in conditiile capitalismului. Marxistii au spus
intotdeauna ca, cu cit democratia este mai dezvoltata, mai
purl", cu atit mai fatisa, mai apriga si mai necrutatoare
devine lupta de clasa, cu atit mai pura" este forma in
care se manifesta jugul capitalului si dictatura burgheziei.
Afacerea Dreyfus in Franca republicana, nenumaratele
cazuri de singeroasa reprimare a grevistilor cu ajutorul
unor detasamente de naimiti, inarmati de capitalisti, in
hbera si democrata republici a Americii, acestea si
mii de alte fapte asemanatoare ne arati adevarul, pe care
zadarnic incearci sa-1 ascunda burghezia, ca in cele mai
democratice republici domnesc in fapt teroarea si dic-
tatura burgheziei, acestea manifestindu-se fatis ori de cite
ori exploatatorilor incepe sa li se para ca puterea capita-
lului se clatina.

10. Razboiul imperialist din 1914-1918 a dezvaluit pe
deplin, chiar si muncitorilor inapoiati, adevaratul carac-
ter pe care-I are democratia burgheza pina si in cele
mai libere republici, caracterul ei de dictatura a burghe-
ziei. Pentru imbogatirea unui grup de milionari sau mi-
liardari germani sau englezi au fost macelariti zeci de
milioane de oameni, iar in cele mai libere republici a fost
instaurata dictatura militara a burgheziei. Aceasta dic-
tatura militara dainuie in tarile Antantei si dupl. infrin-
gerea Gerrnaniei. Tocmai razboiul a deschis cel mai mult
ochii oamenilor muncii, a smuls zorzoanele democratiei
burgheze, a aratat poporului proportiile fabuloase ale
speculei si imbogatirii din timpul razboiului si de pe
urma razboiului. In numele libertatii si egalitatii" a dus
burghezia acest razboi, in numele libertatii si egalitatii"
s-au imbogatit in mod scandalos furnizorii de material
de razboi. Oricit s-ar stradui Internationala galbena de la
Berna, ea nu va putea ascunde maselor caracterul exploa-
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tator, azi definitiv demascat, al libereivii burgheze, al
egalitkii burgheze, al democraviei burgheze.

11. In Germania, cea mai dezvoltata vara capitalista de
pe continentul Europei, chiar primele luni de libertate
republicana deplina, adusi de infringerea Germaniei im-
perialiste, au arkat muncitorilor germani si lumii intregi
in ce consta adevarata esentI de clasa a republicii de-
mocratice burgheze. Asasinarea lui Karl Liebknecht si a
Rosei Luxemburg este un eveniment de insemnatate isto-
rica mondiala nu numai pentru ca au pierit in mod tragic
cei mai buni oameni si conduckori ai Internationalei
Comuniste, cu adevarat proletare, ci si pentru ca acest
stat european avansat se poate spune lira exagerare :
avansat pe plan mondial si-a dezvaluit pe deplin
esenta sa de clasa. Daca intr-o taxa cu guvern format din
social-patrioti, niste oameni arestavi, adica luati de puterea
de stat sub paza ei, au putut fi ucisi fka teama de
pedeapsa de ofiteri st de capitalisti, inseamna ca. re-
publica democratica in care a fost cu putinca un asemenea
lucru este o dictatura a burgheziei. Cei care se declar'l
indignavi de asasinarea lui Karl Liebknecht si a Rosei
Luxemburg, dar nu inteleg acest adeva'r, dau dovad'a sau
de prostie, sau de ipocrizie. /ntr-o republicl dintre cele
mai libere si mai avansate din lume, in republica ger-
gada, libertatea" inseamda libertatea de a ucide nepe-
depsit ve conduckorii arestavi ai proletariatului. $i atita
timp cit se mentine capitalismul nici nu poate s'a fie
altfel, cad dezvoltarea democratismului nu atenueaza, ci
ascute lupta de clasi, care, datorita tuturor rezultatelor,
influenteror si urmarilor razboiului, a atins punctul de
fierbere.

In toata lumea civilizata bolsevicii Ant azi expulzati,
prigoniti, intemnivati ca in Elvetia, de pilda, care este
una dintre cele mai libere republici burgheze, sau in
America, unde au loc pogromuri impotriva bolsevici-
lor etc. Din punctul de vedere al democraviei in ge-
neral" sau al democratiei pure", este de-a dreptul
ridicol ca ta'ri avansate, civilizate, democratice, inarrnate
pina-n dinvi, se tem de prezenta dtorva zeci de oameni
din Rusia mapoiata, infometata, ruinata, pe care ziarele

35 Lenin Opere complete, Irol. 37
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burgheze, care apar n zeci de milioane de exemplare,
o numesc barbara, crimmala etc. E clar ca situatia sociala
care a putut da na§tere unei asemenea contradictii fla-
grante este in fapt o dictatura a burgheziei.

12. In aceasta stare de lucruri, dictatura proletariatului
este nu numai pe deplin indreptatita, ca mijloc de
rasturnare a exploatatorilor §i de reprimare a impotrivirii
lor, el i absolut necesara pentru intreaga masa munci-
toare, ca unicul mijloc de aparare impotriva dictaturii
burgheziei, care a dus la razboi §i care pregate§te noi
razboaie.

Lucrul principal pe care nu-1 inteleg sociali§tii §i a carui
neintelegere vade§te miopia lor teoretica, vade§te ca sint
prizonierii prejudecacilor burgheze §i ca au tradat din
punct de vedere politic proletariatul este ca in societatea
capitalista, atunci cind se produce o ascutire cit de cit
serloasa a luptei de clasa care sta la baza acestei societati,
nu poate fi nimic intermediar intre dictatura burgheziei
§i dictatura proletariatului. Orice visuri despre ceva in-
termediar nu sint decit reactionare lamentari de mic-
burghez. Marturie in aceasta privinta stau atit experienta
mai mult deck seculara a dezvoltarii democratiei bur-
gheze §i a mi§carii muncitorqti in toate tarile avansate,
cit §i, indeosebi, experienta ultimilor cinci ani. Ace la§i
lucru reiese §i din intreaga §tiinta a economiei politice,
din intregul continut al marxismului, care demonstreaza
ca in once economie bazata pe productie de marf uri
exista necesitatea economica a dictaturii burgheziei, al
carei loc poate fi luat numai de clasa pe care o dezvolta,
o inmulte§te, o une§te §i o intare§te insa§i dezvoltarea
capitalismului, adica de clasa proletarilor.

13. 0 alta gre§eala teoretica §i politica' a sociali§tilor
consta in neintelegerea faptului ca formele democratiei,
incepind cu germenii ei din antichitate, s-au schimbat
inevitabil in decursul mileniilor, paralel cu inlocuirea
unei clase dominante prin alta. In republicile antice din
Grecia, in ora§ele din evul mediu, in tarile capitaliste
avansate, democratia are forme diferite i se aplica tii
masura diferita. Ar fi pur §i simplu stupid sa se creadi
ca cea mai profunda revolutie din istoria omenirii, in
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care pentru prima oara in lume puterea a trecut din
minile minoritatii exploatatoare in minule majoritatn
exploatate, se poate infaptui in vechiul cadru al de:
mocratiei parlamentare vechi, burgheze, fira cotituri
radicale, fara crearea unor noi forme de democratie, a
unor noi institutii, care sa intruchipeze noile conditii ale
aplicarii ei etc.

14. Dictatura proletariatului se aseamana. cu. dictatura.
altor Clase prin aceea ca, asemenea oridrei dictaturt, .ea
este generata de necesitatea_ de a reprima prm vaolenta
impotrivirea clasei care-si pierde dominnia politica. De-
osebirea fundamentala dintre dictatura proletariatului
dictatura altor clase dictatura mosierilor in evul
mediu, dictatura burgheziei in toate tarile capitaliste civi-
lizate consta in faptul ca dictatura mosierilor si a
burgheziei a insemnat reprimarea prin violença a impo-
trivirii imensei majoritati a populatiei, i anume a celor
ce muncesc, in timp ce dictatura prolaYriatului inseamna,
dimpotriva, reprimarea prin violenta a impotrivirii ex-
ploatatorilor, a mosierilor si a capitalistilor, adica a unei
infime minoritati a populatiei.

De aici, la rindul sau, reiese c dictatura proletariatului
va aduce cu sine in mod inevitabil nu numai o schimbare
in general a formelor i institutiilor democratiei, ci o
schimbare care inseamna o extindere, fira precedent in
lume, a folosirii efective a democratismului de catre cei
asupriti in capitalism, de catre clasele de oameni ai
muncu.

Intr-adevar, forma de dictatura a proletariatului care
a si fost creati efectiv, adica Puterea sovietica in Rusia,
Rate-System * in Germania, Shop Stewards Committees

alte institutii sovietice analoge in alte toate
acestea reprezint i creeaza tocmai pentru clasele de
oameni ai muncii, adica pentru imensa majoritate a
populatiei, o asemenea posibiitate efectiva de folosire
a drepturilor i libereatilor democratice cum nu a existat
niciodata, nici pe departe, in cele mai avansate si mai
democratice republici burgheze.

* sistemul Sovietelor. Note trad.

35*
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Esenta Puterii sovietice const n faptul ca tocmai
organizavia de masa a claselor care erau asuprite de ca-
pitalism, adica organizatia de masa a muncitorilor
semiproletarilor (a varanilor care nu exploateaza munca
altuia si care Ant in permanenca nevoiti vinda cel
pucin o parte din força lor de muncl), formeaza baza
permanent i unica a intregii puteri de stat, a intregului
aparat de stat. Tocmai acele mase care chiar i n cele
mai democratice republici burgheze, fiind dupa lege
egale n drepturi, n fapt insa erau impiedicate prin
mii de procedee i tertipuri s participe la viaca po-
litica A sa uzeze de drepturile i libertatile democratice,
sint acum atrase la o participare permanenta, neaparata
A totodata hotaritoare n conducerea democratica a
statului.

15. Egalitatea cetatenilor, indiferent de sex, religie,
rasa si nationalitate, pe care democravia burgheza a pro-
mis-o intotdeauna i pretutindeni, dar pe care n-a in-
faptuit-o nicaieri i data fiind dominatia capitalismului

nici nu putea s-o infaptuiasca, Puterea sovietica, sau
dictatura proletariatului, o infiptuieste imediat si integral,
caci numai puterea muncitorilor, care nu Ant interesati

mentinerea propriefavii private asupra .mijloacelor de
productie A in lupta pentru imparvirea i reimparvirea
lor, este in stare sa infaptuiasca o astfel de egalitate.

16. Democravia veche, adica burghezi, i parlamenta-
rismul erau organizate in asa fel, incit tocmai masele de
oameni ai muncii erau tinute cit mai departe de aparatul
de conducere. Puterea sovietica, adica dictatura proleta-
riatului, este, dimpotrivl, in asa el construita, incit
apropie masele de oameni ai muncii de aparatul de con-
ducere. Aceluigi scop ii servesc imbinarea puterii legis-
lative A a celei executive in cadrul organizaviei de stat
sovietice i inlocuirea circumscripviilor electorale terito-
riale prin unitavi de productie, cum sint uzina, fabrica.

17. Armata a fost un aparat de oprimare nu numai in
cadrul monarhiei. Ea si-a pastrat acest caracter si in
toate republicile burgheze, chiar i in cele mai democra-
tice. Numai Puterea sovietica, ca organizgie de stat
permanenta a claselor care erau asuprite de capitalism,

sf-si
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este in stare sa anihileze subordonarea armatei fava de
cornandamentul burghez i sa contopeasca efectiv prole-
tariatul cu armata, sl infaptinasca efectiv inarmarea
proletariatului i dezarmarea burgheziei, lucru farä care
nu este posibila victoria socialismului.

18. Organizarea sovietica a statului este adaptata la
rolul conducator al proletariatului, ca clasi pe care capi-
talismul a concentrat-o si a instruit-o cel mai mult.
Experiença tuturor revoluviilor i a tuturor miscarilor
claselor asuprite, experiença miscarii socialiste mondiale
ne invaç c numai proletariatul e in stare sa uneasca
sa duck' dupa sine paturile farimivate i inapoiate ale
populaviei muncitoare i exploatate.

19. Numai organizarea sovietica a statului poate in-
tr-adevar sã sfarime dintr-o data si s distruga definitiv
aparatul birocratic si judecatoresc vechi, adica burghez,
care in condiviile capitalismului s-a menvinut si nu putea
sa nu se mencina chiar i in republicile cele mai demo-
cratice, deoarece este in f apt cel mai mare obstacol in
calea infptuirii efective a democratismului pentru mun-
citori i pentru ceilalçi oameni ai muncu. Comuna din
Paris a facut primul pas de insemnitate istorica mon-
diala pe aceasta cale, Puterea sovietica al doilea pas.

20. Desfuncarea puterii de stat este un scop pe care
si I-au propus tovi socialitii, printre care Marx in primul
rind. Atita timp cit acest scop nu va fi fost inaptuit,
adevaratul democratism adica egalitatea i libertatea

este irealizabil. Spre acest scop duce insa in practica
numai democravia sovietica, sau proletara, deoarece, atra-
gind organizavule de masa ale oamenilor muncii la o
participare perrnanent i neaparati la conducerea statu-
lui, ea incepe de indata sa pregateasca disparivia completa
a oricarui stat.

21. Falimentul total al socialistilor care s-au intrunit
la Berna, totala lor incapacitate de a invelege democratia
noui, adica proletara, reies in chip deosebit de clar din
urmatoarele fapte : la 10 februarie 1919 Branting a
declarat inchisa Conferima internavionala de la Berna a
Internacionalei galbene. La 11 februarie 1919 a fost publi-
cat la Berlin, in ziarul Die Freiheit" al participantilor

§i
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la aceasta conferinva, un apel al partidului independen-
vilor" catre proletariat. In acest apel se recunoaste ca-
racterul burghez al guvernului Scheidemann, reprosin-
du-i-se ca vrea sa desfiinceze Sovietele, care sint denumite
Trager und Schiitzer der Revolution purtatoare si
ocrotitoare ale revoluciei si se face propunerea ca
Sovietele sa' fie legalizate, aco;dindu-li-se totodata drepturi
de organe de stat, dreptul de veto asupra hotaririlor Adu-
narii navionale, si urmind ca, in caz de divergenta, pro-
blerna in discutie sa fie supusa unui referendum popular.

Aceasta propunere vadeste falimentul ideologic total
al teoreticienilor care au aparat democravia lira sa in-
teleaga caracterul ei burghez. Incercarea ridicola de a
imbina sistemul Sovietelor, adica dictatura proletariatului,
cu Adunarea navionala, adica cu dictatura burgheziei,
demasca pink' la capat atit saracia intelectual 5. a socialis-
tilor si social-democravilor galbeni, cit si reacvionarismul
lor politic de mic-burghezi, precum si lasele lor concesii
facute forlei in navalnica crestere a democraviei noi,
proletare.

22. Condamnind bolsevismul, rnajoritatea Internacio-
nalei galbene de la Berna, care, de teama maselor munci-
toresti, nu s-a incumetat sa adopte formal o rezoluvie in
acest sens, a procedat logic din punct de vedere de clasa.
Cki aceasta majoritate este intru totul solidara cu men-
sevicii si cu eserii din Rusia, ca si cu Scheidemannii din
Germania. Mensevicii si eserii din Rusia, lamentindu-se
ca bolsevicii iau impotriva lor masuri de urmarire, in-
cearca sa ascunda a aceste masuri sint provocate de
faptul ca ei, mensevicii si eserii, participa la razboiul
civil de partea burgheziei, impotriva proletariatului. Tot
asa in Germania, Scheidemannii si partidul lor au dovedit
deja ca participa la razboiul civil de partea burgheziei,
impotriva muncitorilor.

Este deci foarte firesc ca majoritatea participanvilor la
Internavionala galbena de la Berna s-au pronunvat pentru
condamnarea bolsevicilor. In aceasta si-a gasit expresia
nu apararea democratiei pure", ci autoapararea unor
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oameni care stiu 51 simt ca tn razboiul civil ei se situeaza
de partea burgheziei, tmpotriva proletariatulm.

Iata de ce nu putem sa nu recunoastem ca, dm punct
de vedere de clasa, hotarhea majoritavii Internavionalei
galbene este intru totul logica. Proletariatul nu trebuie
sa se teama de adevar ; el trebuie sa-1 priveasca in fava.
si sa traga de aici toate concluziile politice.

Tovarlsi, a§ vrea sa mai adaug cheva cuvinte :in le-
gatura cu ultimele doua puncte. Cred a tovara'sii care
urmeaza sa ne prezinte un raport asupra Conferinvei de
la Berna vor vorbi mai amanunvit despre aceasta
chestiune.

In tot cursul Conferinvei de la Berna nu s-a spus nici
un cuvint despre hisemnatatea Puterii sovietice. De doi
ani discutam noi aceasta problema hi Rusia. Inca la
Conferinva din aprilie 1917 a partidului nostru am pus
pe plan teoretic §i politic problema : Ce este Puterea
sovietica, care este convinutul ei, care este hisemnatatea
ei istorica ?" De aproape doi ani discutam noi aceasta
problema', iar la congresul partidului nostru am adoptat
o rezoluvie hi aceasta privinva 205

Ziarul berlinez Die Freiheit" a publicat la 11 februa-
rie un apel catre proletariatul german, semnat nu numai
de conducitorii social-democravilor independenvi din Ger-
mania, ci si de toti membrii fracviunii independenvilor.
In august 1918, Kautsky, cel mai de seama teoretician
al acestor independenvi, scria hi bro§ura sa Dictatura
proletariatului" ca el este partizanul democra0ei ii al or-
ganelor sovietice, dar a Sovietele trebuie sa aiba un rol

ispur economic sa nu fie nicidecum recunoscute ca
organizavii de stat. Aceeasi idee a fost repetata de el hi
numerele din 11 si 12 noiembrie ale ziarului Die Frei-
heit". La 9 februarie apare un articol semnat de Rudolf
Hilferding, care este si el considerat a fi unul dintre
teoreticienii cei mai de seama §i mai cu autoritate ai
Internavionalei a II-a. El propune ca sistemul Sovietelor
si fie imbinat pe cale juridica, printr-o lege de stat, cu
Adunarea navionala. Aceasta a fost la 9 februarie. La
11 februarie aceasta propunere a fost adoptata de hitregul
partid al independenvilor si publicata sub forma.' de apel.
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Cu toate c5. Adunarea nationalI exist deja, chiar si
dup5 ce democratia purr a devenit realitate, dup5 ce
teoreticienii cei mai de seardi ai social-democratilor in-
dependenti au declarat c Sovietele nu trebuie s5 fie
organizatii de stat, dup5 toate acestea iarasi oscirari !
Asta dovedeste ca" acesti domni nu au inteles intr-adevIr
nimic din noua miscare si din conditiile in care se des-
fisoarl lupta ei. Dar asta mai dovedeste i altceva,
anume c trebuie s existe condiçii, cauze care provoaca
aceste oscilãri ! Cind dupI toate aceste everumente, dupI
aproape doi ani de revolutie victorioas n Rusia, ni se
propun rezolutii de felul celor adoptate la Conferinta
de la Berna, in care nu se spune nimic despre Soviete

despre rolul kr, cind la aceasel conferintà nici un
delegat, n zuci o cuvintare, n-a suflat o vorb 5. despre
acest lucru, avem tot dreptul s afirmam c toti acesti
domni, ca socialisti teoreticieni, nu mai existI pen-
tru

Din punct de vedere practic insi, din punct de vedere
politic, aceasta dovedeste, tovarhi, c n mase se produce
o mare deplasare, din moment ce acesti independenti,
care pe plan teoretic i principial se pronuntaser5
potriva acestor organizatii de stat, 1anseaz5. acum din
senin stupida idee a imbin5rii pasnice" a Adun5rii na-
tionale cu sistemul Sovietelor, adicI propun imbinarea
dictaturii burgheziei cu dictatura proletariatului. Noi
vedem c ei toti au dat faliment ca socialisti i ca teore-
ticieni, dar in acelasi timp vedem c5, in mase se produce
o uriag schimbare. Masele inapoiate ale proletariatului
german yin la noi, ele au si venit la noi ! Din punct de
vedere teoretic si socialist, insemratatea Partidului inde-
pendent al social-democratilor germani, partea cea mai
buril a Conferintei de la Berna, este, asadar, egara cu
zero ; o anumità insemnatate ns i r5rnine, si ea const5
in faptul c aceste elemente sovaielnice sint pentru noi
un barometru al stlrii de spirit a pIrtn inapoiate a pro-
letariatului. Tocmai in aceasta const5, dupl convingerea
mea, marea insemn5tate istoricl a acestei conferinte. Noi
am cunoscut ceva asem5n5tor n cursul revolutiei noastre.
Mensevicii nostri au parcurs aproape exact aceeasi cale
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de dezvoltare ca §i teoreticienii independentilor din
Germania. La Inceput, chid au avut majoritatea in So-
viete, ei au fost pentru Soviete. Pe atunci nu se auzea
decilt : Tegiasel Sovietele !", Pentru Soviete !", Sovie-
tele sint democratia revolutionari I". Cind insa majori-
tatea in Soviete am dobindit-o noi, bol§evicii, ei ..au
schimbat placa, declarind 6 Sovietele nu trebuie .sI fun-
teze paralel cu Adunarea constituanta, iar diver§i teore-
ticieni men§evici au fkut propuneri aproape identice cu
cele ale independentilor germani, preconizind trnbinarea
sistemului Sovietelor cu Adunarea constituantI §i mclu-
derea acestora in organizatia de stat. Aici iese Inca a
data' la iveali a mersul general al revolutiei proletare-
este acela§i In lumea intreag.a. Intii formarea spontanI
a Sovietelor, dupi aceea extinderea §i dezvoltarea lor,
apoi ivirea in practia a problemei : ori Soviete, on
Adunare nationall, Adunare constituanfa, parlamentarism
burghez ; dezorientare totalI in rindurile liderilor §i, in
sfir§it, revolutia proletarl. Eu insi socot el dupI aproape
doi ani de revolutie nu trebuie si punem problema astfel,
a trebuie si adopeim hotIritri concrete, deoarece extin-
derea sistemului Sovietelor este pentru noi, §i Indeosebi
pentru majoritatea farilor vest-europene, cea mai im-
portanta' dintre sarcini.

A§ vrea si citez aici numai una dintre rezolutiile men-
§evicilor. Il rugasem pe tov. Obolenski s-o traducI in
germana'. El .mi-a promis s-o fack dar, din pkate, nu se
aflI aici. Vol incerca s-o reproduc din memorie, deoarece
nu am la indemInI textul Integral al acestei rezolutii.

Until strain care n-a auzit nimic despre bol§evism ii
este foarte greu sail faca o p'arere proprie despre pro-
blemele noastre controversate. Men§evicii contestal tot ce
afirmI bol§evicii, §i viceversa. Desigur, In focul luptei
ma nu poate fi altfel, §i tocmai de aceea este foarte
Important ca ultima conferinta a partidului men§evic,
din decembrie 1918, a adoptat o rezolutie ampla, ama-
nuntitk care a fost in intregime publicata In ziarul
men§evic..Gazeta Peceatnikov" 206 In aceasel rezolutie
men§evicu In§i§i fac o expunere sumara a istoriei luptei
de clag § i a fizbolului civil. In ea se spune ca partidul
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mensevic condamna acele grupuri de mensevici care s-au
aliat cu clasele avute in Ural, in sud, in Crimeea si in
Gruzia, si se enumera toate aceste regiuni. Grupurile
de mensevici care, in alianta cu clasele avute, au mers
impotriva Puterii sovietice sint acum condamnate
aceasta rezolutie, iar ultimul punct condamn i pe cei
care au trecut de partea comunistilor. De aici rezulta

rnensevicii sint nevoiti sa recunoasca faptul ca in
partidul lor nu exista unitate i Ca. ei se situeaz a. sau de
partea burgheziei, sau de partea proletariatului. Cei mai
multi dintre mensevici au trecut de partea burgheziei,
si in timpul razboiului civil au luptat impotriva noastra.
Noi, fireste, luàm masuri de urmarire impotriva mense-
vIcilor i i condamnam chiar la moarte prin impuscare
atunci cind ei, n razboiul impotriva noastra, lupta im-
potriva Armatei noastre Rosii i executa pe ofiterii nostri
rosii. La razboiul burgheziei am raspuns cu razboiul
proletariatului ; aka solutie nu exista. Din punct de
vedere politic, asadar, toate astea nu sint deck ipocrizie
mensevica. Din punctul de vedere al faptelor istorice insa,
este de neinteles cum de au putut niste oameni care nu
sint oficial declarati nebuni sa vorbeasca la Conferinta
de la Berna, din insarcinarea mensevicilor si a eserilor,
despre lupta bolsevicilor impotriva acestora i s treaca
sub tacere propria lor lupta, n alianta cu burghezia,
impotriva proletariatului.

Ei toti ne ataca cu inversunare pe motivul c luam
impotriva lor masuri de urmarire. Asta e adevarat. Dar
ei se feresc ca de foc s arate de partea cui au participat
la razboiul civil ! Cred c va trebui sa prezint, spre a fi
inclus n procesul-verbal, textul integral al acestei rezo-
lutii ki rog pe tovarasii din strainatate dea atentia
cuvemta, deoarece ea reprezinta un document istoric
care problema e just pusa si care ofera cel mai bun ma-
terial pentru aprecierea controversei dintre curentele
socialiste" din Rusia. Intre proletariat si burghezie mai
exista o clasa de oameni care inclina cind intr-o parte,
cind in cealalta ; asa a fost intotdeauna 6 in toate re-
volutiile, si este cu desavirsire imposibil ca n societatea
capitalista, in care proletariatul i burghezia formeazi
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doui tabere adverse, sa nu existe paturi intermediare.
Existenta lor este istoriceste inevitabila si, din pkate,
asemenea elemente sovaielnice, care nu stm ele de
partea cui vor lupta miine, vor mai exista vreme destul
de indelungata.

Vreau sa fac o propunere practica, si anume : propun
sa se adopte o rezolutie in care sa fie in mod expres
specificate urmatoarele trei puncte.

In primul rind : una dintre cele mai importante sarcini
ale tovarasilor din tarile vest-europene este aceea .de a
explica maselor semnificatia, irnportanta necesitatea
sistemului Sovietelor. In aceasta privinta se observa o
insuficienta intelegere a lucrurilor. Chiar daca Kautsky
si Hilferding au dat faliment in calitate de teoreticieni,
ultimele articole din Freiheit" dovedesc totusi c ei
oglindesc just starea de spirit a partii inapoiate a pro-
letariatului german. La noi s-a intimplat acelasi lucru :
in primele opt luni de revolutie rusa, problema organi-
zatiei sovietice a fost foarte mult dezbatuta, si muncitori,-
lor nu le era clar in ce consfa noul sistem i daci Sovie-
tele pot deveni un aparat de stat. /n revolutia noastra noi
am mers inainte nu pe cale teoretica, ci pe cale practica.
Problema Adunarii constituante, de pilda, noi inainte n-o
puneam pe plan teoretic si nu spuneam ca nu recunoas-
tem Adunarea constituanta. Abia mai tirziu, dupa ce
organizatiile sovietice s-au raspindit in toata tara i dupi
ce am cucerit puterea politic, abia atunci am hotarit
dizolvarn Adunarea constituanta. Acum vedem ca in
Ungaria si in Elvetia problema se pune mult mai
acut 207. Pe de o parte, e foarte bine ca se intimpla asa :
asta ne intareste convingerea ca in tarile vest-europene
revolutia inainteaza intr-un ritrn mai rapid si ne va
aduce mari victorii. Pe de alta parte insa, asta ascunde
o anumita primejdie, anume ca lupta sa fie atit de
impetuoasa, inch constunta maselor muncitoresti sa nu
reuseasca sa mearga in pas cu o asemenea dezvoltare.
Semnificatia sistemului Sovietelor nu ii e nici astazi clara
marii mase a muncitorilor germani politiceste culti, pen-
tru ca este educata in spiritul parlamentarismului si al
prejudecavilor burgheze.
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In al doilea rind : extinderea sistemului Sovietelor.
Cind auzim cit de repede se rIspindeste ideea Sovietelor
in Germania si chiar in Anglia, asta constituie pentru noi
cea mai importantl dovad c revolutia proletarl va
invinge. Desfasurarea ei poate fi numai pentru scurt timp

Altceva este insi cind tovar5sii Albert si
Platten ne declarl ca, in satele din t5rile lor, printre
muncitorii agricoli i faranii cu gospod5rie mica aproape
ci nu exist5. Soviete. Am citit in Rote Fahne" un arti-
col indreptat impotriva cre5rii de Soviete Orinesti, dar
care militeazI i foarte just pentru crearea de
Soviete ale muncitorilor agricoli si ale sIrkimii sate-
lor "8. Burghezia i lacheii ei, alde Scheidemann & Co.,
s-au i gr5bit s lanseze lozinca : Soviete tlfanesti. Dar
noi avem nevoie numai de Soviete ale muncitorilor agri-
coli si ale s'arkimii satelor. Din picate ins5, vedem din
rapoartele tovar5silor Albert, Platten si ale altora
cu exceptia Ungariei, se face foarte putin pentru extin-
derea sistemului Sovietelor la sate. Aceasta mai prezintl,
poate, sub aspectul luptei practice o primejdie destul de
mare pentru victoria sigur 5. a proletariatului german.
Numai atunci se va putea considera ea victoria este asi-
guratl, cind vor fi fost organizati nu numai muncitorii
de 1a orase, ci i proletarii de la sate, dar nu asa ca
inainte, adic5 in sindicate i cooperative, ci in Soviete.
Nou5 ne-a fost mai usor s obtinem victoria, pentru
in octombrie 1917 am mers cu t5.ranimea, cu intreaga
fieinime. In acest sens revolutia noastrI a avut pe atunci
un caracter burghez. Primul pas al guvernului nostru
proletar a constat in a recunoaste printr-o lege pro-
mulgata de el la 26 octombrie (stil vechi) 1917, a doua zi
dup5 revolutie vechile revendieari ale intregii far5-
nimi, pe care Sovietele si adun5ri1e t5ra.nesti le formula-
seri inca pe vremea lui Kerenski. Acesta a fost izvorul
fortei noastre j tocmai de aceea ne-a fost atit de usor
sa. cucerim o majoritate zdrobitoare. La sate, revolutia
noastr5 a continuat s alba' un caracter burghez, i abia
mai tirziu, dup5 o jum5tate de an, am fost nevoiti
declanslm pe linia organizatiei de stat lupta de
clasl la sate, s5 instituim in fiecare sat comitete ale sI-

intirziata.

ca

sa



PRIMUL CONGRES AL INTERNATIONALEI COMUNISTE 529

racimii, ale semiproletarilor, §i sa. ducem o lupta sistema-
tica impotriva burgheziel sate§ti. La noi acest lucru a
f ost inevitabil din cauza starii inapoiate a Rune'. In
Europa apuseana lucrurile vor decurge altfel, §1 tocmai
de aceea trebuie sa sublmiem ca extinderea in forme
corespunzatoare, poate noi, a sistemului Sovietelor §1. in
rindurile populatiei rurale este absolut necesara.

In al treilea rind : trebuie sa declaram ca. cucerirea
unei majoritati comuniste in Soviete constituie principala
sarcina in toate tarile in care Puterea sovietica n-a in-
vins Inca. Comisia noastra pentru elaborarea rezolutiilor
a discutat ieri aceasta problema. Poate ca alti tovaraqi se
vor mai pronunta asupra acestei chestiuni, dar eu a§ vrea
sa propun congresului sa adopte aceste trei puncte in
cadrul unei rezolutii speciale. Noi nu sintem, desigur, in
stare sa prescriem calea de dezvoltare. Este foarte pro-
babil ca in multe tari vest-europene revolutia va incepe
foarte curind, dar noi, ca parte organizata a clasei mun-
citoare, ca partid, tindem qi trebuie sa tindem sa. dobin-
dim majoritatea in Soviete. Atunci victoria noastra va fi
asigurata, §i nici o forta nu va fi in stare sa' intreprinda
ceva impotriva revolutiei comuniste. Altminteri victoria
nu ...va fi obtinuta atit de u§or §i nu va fi de lungi du-
rata. De aceea a§ vrea sa propun ca aceste trei puncte
sa fie adoptate in cadrul unei rezolutii speciale.
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3

REZOLUTIE LA TEZELE
CU PRIVIRE LA DEMOCRATIA BURGHEZA.

$1 DICTATURA PROLETARIATULUI

Pe baza acestor teze §i a rapoartelor prezentate de
delegati din diferite tari, congresul Internavionalei Co-
muniste declara ca, in toate tarile in care Sovietele n-au
cucerit 'Inca puterea, principala sarcina a partidelor co-
muniste este :

1) S. explice maselor largi ale clasei muncitoare in-
semnatatea istorica, necesitatea politica §i istorica a de-
mocratiei noi, proletare, care trebuie sa fie pusa in locul
democratiei burgheze §i al parlamentarismului.

2) Sa lupte pentru extinderea §i organizarea Soviete-
lor in rindurile muncitorilor din toate ramurile industriei
§i in rindurile soldatilor din armata §i flota, precum §i
in rindurile muncitorilor agricoli §i ale taranilor saraci.

3) S. creeze in sinul Sovietelor o trainica majoritate
comunista.
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4

CUV1NTARE ROSTITA
LA 1NCHIDEREA CONGRESULUI

6 MARTIE

Daca in pofida tuturor piedicilor i persecutiilor poli-
tiene§ti am reu§it totu§i sa ne intrunim, dad. lira diver-
genre serioase am reupt s adoptam in scurt timp
importante hotariri in toate problemele arzatoare ale
epocii revolutionare contemporane, aceasta se datore§te
faptului ca, prin aciiunile lor, masele proletare din lumea
intreaga au pus in mod practic la ordinea zilei toate
aceste probleme §i au inceput sa le rezolve in practica.

Noi aici n-am facut decit s inregistram ceea ce masele
au §i cucerit in lupta lor revolutionari.

Atit in varile Europei rasaritene cit §i in cele din
Europa apuseana, atit in tarile invinse cit §i in cele in-
vingatoare in Anglia de pita.' se extinde tot mai
mult mi§carea in favoarea Sovietelor, i aceasta mi§care
nu are alt scop deck acela de a crea o democratie noua,
proletara ; ea este cel mai important pas inainte spre
dictatura proletariatului, spre victoria deplina a comu-
nismului.

Oricit §i-ar mai face de cap burghezia din lumea in-
treaga, oricit ar expulza, intemnita §i chiar ucide sparta-
chi§ti §i bol§evici, nimic nu-i va mai ajuta. Toate acestea
nu vor servi deck la lummarea maselor, la elibe-
rarea lor de vechile prejudecati burghezo-democratice §i
la calirea lor in luptl. Victoria revolu;iei proletare
tn lumea intreaga este asigurati. Va veni momentul in-
temeierii Republicii sovietice internationale. (A plauze
furtunoase.)

0 scura relatare a apIrta
la 7 martie 1919 in ziarul

azvettila C. E. C. din Ratio nr. 52
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198 V. I. Lenin se refera la Consfatuirea Comisiei socialiste in-
ternationale largite (Internationale Sozialistische Kommission)
care a avut loc la Berna intre 5 0 9 februarie 1916. La
consfatuire au participat 22 de reprezentanti din partea in-
ternationalistilor dintr-o serie de tari : Germania, Rusia, Italia,
Norvegia, Austria, Polonia, Elvetia, Bulgaria, Romania.

Lenin a participat activ la Inez-It-He consfatuirii : el a scris
Proiectul de hotarire cu privire la convocarea celei de-a doua
conferinte socialiste" i Propunerea din partea unei delegate
cu privire la conditiile de reprezentare la aceasta conferinta
(vezi Opere complete, vol. 27, Bucuresti, Editura politica, 1964,
p. 234, 235-236) ; el a prezentat amendamente la proiectul de
apel al conferintei socialiste internationale Catre toate partidele

grupurile aderente", iar in numele bol;evicilor ;i al conducerii
Social-democratiei din Regatul Poloniei si din Lituania a pre-
zentat o declaratie impotriva invitrii lui Kautsky, Haase 0
Bernstein la ce-a de-a doua conferinti socialistä internationall.

Consfatuirea a adoptat apelul Cltre toate partidele i gru-
purile aderente", care condamna participarea socialiltilor la
guverne burgheze, lozinca aparirii patriei" in rizboiul im-
perialist ;i votarea creditelor de razboi, sublinia necesitatca de
a sprijini mi;carea muncitoreasca ;i de a pregati actiuni revo-
lutionare de masa' impotriva razboiului imperialist. In acelasi
timp insl, el picatuia prin inconsecventa, cleoarece nu spunea
rumic despre necesitatea unci rupturi cu sociallovinismul i cu
oportunismul. Votind pentru textul apelului, reprezentantli
stingii zimmerwaldiene au declarat la consfatuire ca, de0 nu
considera satisfacatoare toate tezele apelului, voteaza tottqi
pentru adoptarea lui, deoarece vad in el un pas inainte in
comparatie cu hotaririle primei Conferinte socialiste interna-
tionale de la Zimmerwald. Consfatuirea a stabilit data convo-
carii celei de-a doua conferinte socialiste internationale. 506.

199 E vorba de articolul lui K. Kautsky Fraktion und Partei"
(Fractiune i partid"), aparut in revista Die Neue Zeit" nr. 9
din 26 noiembrie 1915. 506.

200 Primul Congres al Internationalei Comuniste a avut loc intre
2 0 6 martie 1919 la Moscova.

Problema crearii unei Internationale noi, prolctare, eliberate
de balastut oportunismului, a fost pusi de Lenin in tezele
intitulate Sarcinile social-democratici revolutionare in razbond
european" ;i in manifestul Razboiul i social-democratia din
Rusia", scrise in august-septembrie 1914. In anii rizboiului im-
perialist mondial, Lenin, bol;evicii au desfaiurat o ampla activi-
tate in vederea unirii fortelor de stinga, cu adevarat revolu-
tionare, din miwarea muncitoreasca internationall. Un rol
important in lupta pentru infiintarea Internationalei Comuniste
au avut elementele internationaliste grupate in cadrul stingii
zimmerwaldiene.

p
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Marea Revolutie Socialista din Octombrie $i cresterea im-
petuoasa sub influenta ei directa a miscarii revolutionare
din multe tari au creat conditii favorabile pentru intemeierea
efectiva a Internationalei a III-a, Comunista. La 24 ianua-
rie 1918 s-a tinut ,la Petrograd o consfituire a socialistilor de
stinga in problema pregatirii unei conferinte pentru infiintarea
Internationalei Comuniste. Consfatuirea a ales un Birou pentru
pregatirea conferintei.

La sfirsitul lunii decembrie 1918, V. I. Lenin a schitat
masurile concrete pentru convocarea unei conferinte interna-
tionale in vederea intemeierii Internationalei Comuniste. El a
aratat ca la baza platformei Internationalei a III-a pot sta
teoria si practica bolsevismului" si programul Uniunii Sparta-
cus" din Germania.

Cu participarea nemijlocita a lui Lenin a fost elaborat pro-
iectul de chemare In intimpinarea primului Congres al Interna-
tionalei Comuniste", prezentat de Lenin in ianuarie 1919, la
consfatuirea reprezentantilor unor partide comuniste si grupuri
socialiste de stinga, in problema crearii Internationalei a I1I-a,
Comunista. Dupl discutarea lui, proiectul de chemare a fon
adoptat ; chemarea a fost publicata in numele C.C. al
P.C. (b) din Rusia, al birourilor din strainatate ale Partidului
Muncitoresc Comunist Polonez, Partidului Comunist Ungar si
Partidului Comunist din Austria germana, in numele Biroului
din Rusia al C.C. al Partidului Comunist Leton, in numele
C.C. al Partidului Comunist din Finlanda, al Comitetului exe-
cutiv al Federatiei social-democratice revolutionare din Balcani
si al Partidului muncitoresc socialist din America.

Ca raspuns la aceasta chemare, la sfirsitul lunii februarie' au
sosit la Moscova delegati din numeroase firi. La 1 martie a
avut loc, sub conducerea lui Lenin, o consfatuire preliminara
pentru stabilirea ordinii de zi a congresului.

La 2 martie 1919 si-a inceput lucrarile Conferinta comunista
internationali. La lucrarile ei au participat 52 de delegati
(V. I. Lenin, V. V. Vorovski, G. V. Cicerin, H. Eberlein
(M. Albert), 0. V. Kuusinen, F. Platten, B. Reinstein,
I. S. Unsliht (Iurovski), I. Sirola, N. A. Skripnik, S. I. Gop-
ner, K. Steinhard (I. Gruber), I. Fineberg, J. Sadoul etc.),
dintre care 34 cu vot deliberativ si 18 cu vot consultativ. Au
fost reprezentate urmatoarele partide, grupuri si organizatii
comuniste si socialiste : partidele comuniste din Rusia, Ger-
mania, Austria germana', Ungaria, Polonia, Finlanda, Ucraina,
Letonia, Lituania si Bielorusia, Estonia, Armenia, Regiunea
germanior de pe Volga, Partidul social-democrat de stinga
din Suedia, Partidul social-democrat din Norvegia, Partidul
social-democrat (opozitia) din Elvetia, Federatia social-demo-
crati revolutionari din Balcani, grupul unit al popoarelor
orientate din Rusia, aripa stingi zimmerwaldiana din Franta,
grupurile comuniste ceh, bulgar, iugoslav, englez, francez si

43 Lenin Opere complete, vol. 37



646 ADNOTARI

elvetian, grupul social-democrat olandez, Liga pentru propa-
ganda' socialisti din America, Partidul muncitoresc socialist
din America, Partidul muncitoresc socialist chmez, Uniunea
muncitoreasci coreeana', sectiile turkestani, turd, gruzina,
azerbaidjana i persani ale Biroului central al popoarelor din
Orient, Comisia zimmerwaldiana.

In prima sedin;1 a fost adoptata hotarirea de a se consti-
tui in conferinti comunista internationall" st a fost aprobata
urmatoarea ordine de zi : 1) constituirea conferintei, 2) ra-
poartele, 3) platforma conferintei comuniste internationale,
4) democratia burghez i dictatura proletariatului, 5) Con-
ferinta de la Berna 6 atitudinea faci de curentele socialiste,
6) situatia internationall si politica Antantei, 7) Manifestul,
8) teroarea alba, 9) alegerea biroului 6 diferite probleme
organizatorice.

In centrul lucrarilor conferintei au stat tezele 6 referatul
lui Lenin asupra democraviei burgheze i dictaturii proletaria-
tului. Textul tezelor in limbile rus i germara a fost in
prealabil impar;it delegatilor. In sedinta a treia, din 4 mar-
tie, la cererea delegatilor, Lenin a dat citire tezelor i apoi
a fundamentat in referatul su ultimele doua puncte ale te-
zelor. Conferinta a aprobat in unanimitate tezele lui Lenin
si a hotarh ca ele sa fie transmise biroului in vederea unei
largi difuzari in diverse tari. In completarea tezelor, confe-
rima a adoptat de asemenea rezolu;ia prezentata de Lenin
(vezi volumul de fava, p. 530).

La 4 martie, dupa adoptarea tezelor si a rezolutiei la re-
feratul lui V. I. Lenin, dat fiind a la Moscova sosisera 2ntre
timp noi delegati, a fost din nou pusa problema crearii
Internationalei Comuniste. La propunerea unor delegati din
partea Partidului Comunist din Austria germans, a Partidului
social-democrat de stinga din Suedia, a Federatiei social-de-
mocrate revolutionare din Balcani si a Partidului Comunist
Ungar, conferinta a hotarit sa se constituie ca Internationala
a III-a si sá adopte denumirea de Internalionala Comunistr.
In aceeasi zi a fost adoptati in unanimitate hotlrirea de a
considera lichidat Uniunea zimmerwaldiana. Tot la 4 martie
a .fost aprobata platforma Internationalei Comuniste, ale carei
pincipale teze se reduc la urrnatoarele : I) inevitabilitatca
mlocuirii orinduirii sociale capitaliste printr-o orinduire so-
cialà 2) necesitatea luptei revolutionare a proleta-
natului pentru rasturnarea guvernelor burgheze, 3) desfiinvarea
statului burghez i inlocuirea lui printr-un stat de tip nou
statul proletar de tipul Sovietelor, care va asigura trecerca la
societatea comunista.

Dmtre documentele congresului menvionam ca deosebit de
important Manifestul atm proletarii din lumea intreaga, in
care se arata cà Internationala Comunistä este continuatoarea
!dolor lilt Marx 6 Engels expuse in Manifestul Partidului

comunistä,
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Comunist". Congresul chema pe muncitorii din toate tarile sa
sprijine Rusia Sovietica, cerea incetarea amestecului Antantei
in treburile interne ale Republicii Sovietelor, retragerea trupelor
interventioniste de pe teritoriul Rusiei, recunoasterea Statului
sovietic, ridicarea blocadei economice si restabilirea relatiilor
comerciale.

In rezolutia Cu privire la atitudinea fata de curenteIe
«socialiste* si fati de Conferinta de la Berna", congresul a
condamnat incercarile de a reconstitui Internationala a II-a,
care n-a fost decit o unealt a. in mina burgheziei", declarind
totodata ca proletariatul revolutionar nu are nimic comun cu
aceasta conferinta.

Crearea Internationalei a III-a, Comunista, a avut un rol
imens in demascarea oportunismului din rindurile miscarii
muncitoresti, in restabilirea legaturilor dintre oamenii muncii din
diferite firi, in crearea si intarirea partidelor comuniste. 507.

201 Shop-Stewards Committees (comitetele delegatilor de intre-
prindere) organe muncitoresti elective care au existat in
Marea Britacie intr-o serie de ramuri ale industriei si care au
cunoscut o larga raspindire in timpul primului razboi mon-
dial. In opozhie cu trade-unionurile conciliatoriste, care pro-
movau o politica de pace civill" si de renuntare la lupta
grevista, comitetele s-au ridicat in apärarea intereselor si re-
vendicarilor maselor muncitoresti, au condus greve declarate
de muncitori si au deslasurat propaganda impotriva razboiului.
Delegatii formau comitete de intreprindere, raionale si orise-
nesti. In 1916 a fost creata Organizatia nationala a delegatilor
de intreprindere si a comitetelor muncitoresti.

Dupa victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie, in
perioada interventiei militare straine impotriva Republicii so-
vietice, comitetele delegatilor de intreprindere au acordat un
sprijm activ Rusei Sovietice. 0 serie de militanti ai comitete-
lor delegatilor de intreprindere (W. Gallacher, H. Pol lit,
A. Mac Manus si altii) au intrat in Partidul Comunist din
Anglia. 510.

202 Este posibil ca in ziarul pe care I-a chit V. I. Lenin sa se fi
strecurat o inexactitate. Mai probabil ca orice e ca aici nu
era vorba de un Soviet de deputati ai muncitorilor din Bir-
mingham, ci de comitetul delegatilor de intreprindere din
acest oras. Vorbind la 3 martie 1919 la primul Congres al In-
ternationalei Comuniste, I. Fineberg, delegat din partea grupu-
lui comunist englez, a spus : In regiunile industriale au fost
create comitete muncitoresti locale, din care fac parte repre-
zentanti ai Shop-Stewards Committees ; asa, de pilda, au fost
create : Comitetul muncitoresc din Clyde, Comitetul munci-
toresc din Londra, Comitetul muncitoresc din Sheffield
Aceste comitete au devenit centre de organizare a muncitorimu

43*

etc:
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§i adevaratii reprezentanti ai muncitorilor organizgi din lo-
calitavile respective. Un timp, patronii §i guvernul au refuzat
sa recunoasca Shop-Stewards Committees, dar in cele din
urma au fost nevoivi &I inceapa tratative cu aceste comitete
«neoficiale*. Faptul el Lloyd George a consim;it sa recunoasci
Comitetul din Birmingham ca organizavie economica dovedeite
el Shop-Stewards Committees devenisera un factor permanent
al mi§carii britanice. In Shop-Stewards Commitees, in comite-
tele muncitorwi §i in conferintele navionale ale Shop-Stewards
Committees avem deja organizgii asemanatoare cu acelea pe
care se bazeaza Republica sovietica". (Primul Congres al In-
ternationalei Comuniste. Procese-verbale", Moscova, 1933,
p. 63). 510.

203 Vezi Introducerea" lui F. Engels la lucrarea lui K. Marx
Razboiul civil din Frame (K. Marx ;i F. Engels. Opere,
vol. 22, Bucure§ti, Editura politick 1965, p. 192-193). 512.

204 Vezi K. Marx Razboiul civil din Franca" (K. Marx §i F. En-
gels. Opere, vol. 17, Bucuresti, Editura politick 1963, p. 357).

513.

205 Este vorba de rezolu;ia adoptati de Congresul al VII-lea
al P.C. (b) din Rusia cu privire la schimbarea denumirii parti-
dului §i la modificarea programului sat' (vezi V. I. Lenin.
Opere complete, vol. 36, Bucure§ti, Editura politick 1965,
ed. a doua, p. 63-64.). 523.

206 Gazeta Peceatnikoe publicatie a sindicatului muncitorilor
tipografi din Moscova ; a inceput sa apara la 8 decembrie 1918.
Pe vremea aceea sindicatul se afla sub influenta memevicilor.
A fost interzisi in martie 1919, pentru agitavie antisovietick 525.

207 In noaptea de 30 spre 31 octombrie 1918 in Ungaria a avut loc
o revolu;ie burghezo-democratica in urma careia puterea a
trecut in mina burgheziei liberale, coalizata cu partidul so-
cial-democrat. Noul guvern n-a ficut absolut nimic pentru
imbunatkirea situatiei clasei muncitoare §i a taranimii. Aceasta
a stirnit nemultumirea maselor muncitoare, care au inceput
sa-§i creeze propriile lor organe revolucionare ale puterii
Soviete de deputavi ai muncitorilor, varanilor §i soldacilor. So-
vietele s-au bucurat de o mare popularitate, iar in multe re-
giuni din Ungaria au inlocuit de fapt organele guvernamen-
tale. La 16 noiembrie, Ungaria a fost proclamati republica.
Vechiul parlament a fost dizolvat. Partidele burgheze au in-
ceput sa desfa§oare o ampla agitavie pentru convocarea unei
Adunari constituante.

Partidul Comunist din Ungaria, care se constituise din punct
de vedere organizatoric la 20 noiembrie 1918, a lansat lozinca
Toata puterea in mina Sovietelor !" Prestigiul 0 popularitatea
partidului comunist cre5teau vizind cu ochii. Treptat au in-
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ceput sa treaca de partea lui si Sovietele in care inainte pre-
dominaser5. social-democratii. Sub conducerea partidului comu-
nist, la sfirsitul anului 1918 inceputul anului 1919 au avut
loc o serie de importante actiuni ale proletariatului ungar.
Incercind si stivileasca cresterea revolutiei, burghezia a trecut
la represiuni impotriva partidului comunist. In semn de pro-
test, s-a produs in tall un val de greve muncitoresti §i de
actiuni ale faranimii. In Ungaria se crel o situatie revolutionara.
La 20 martie, guvernul Karoly este nevoit si demisioneze.
Comunistii cer proclamarea Republicii sovietice, nationalizarea
industriei, confiscarea paminturilor mosieresti si incheierea unei
aliante cu Rusia Sovietica. Oamenii muncii din Ungaria au
sprijinit cu caldura lozincile lansate de partidul comunist. La
21 martie, muncitorii din Budapesta au ocupat punctele stra-
tegice si au dezarmat politia. Ungaria a fost proclamata Republica
sovietica.

Sub influenta Revolutiei Socialiste din Octombrie, in anii
1917-1919 s-a produs in Elvetia o puternica crestere a miscarii
muncitoresti. La 15 noiembrie 1917 a avut loc la Zurich un
miting consacrat revolutiei ruse. Dupa miting, muncitorii,
scandind lozinca Nu mai avem munitii pentru puterile beli-
gerante 1" si cintind Internationala", s-au indreptat spre doui
uzine de armament li au obtinut ca ele sa. fie inchise. La
17 noiernbrie s-a produs o ciocnire intre muncitorii care cereau
eliberarea tovarasilor lor arestati §i politie. Muncitorii incepura
sa ridice baricade. Unitatile militare chemate de guvern trasera
in multime. In oras fu declarati starea de razboi.

Represiunile dezlantuite de guvern n-au putst stavili mis-
carea revolutionara. In 1918 grevele economice impotriva urcarii
preturilor la produsele alimentare luara un caracter de masi.
Lupta duel mai multe luni. In noiembrie 1918 a fost declarati
in Elvetia o greva politica generala in sprijinul Rusiei
Sovietice.

Elementele de stinga, revolutionare, din Partidul socialist
elvetian alcatuiri un grup comunist. In manifestele §i in brosu-
rile lor, ei chemau masele muncitoare si creeze Soviete de
deputati ai muncitorilor qi faranilor. In cuvintarea rostita la
primul Congres al Internationalei Comuniste, delegatul grupului
comunist elvetian a vorbit despre formarea Sovietului de de-
putati ai muncitorilor din Zurich, care a adoptat ca platformi
programul comunist" (vezi Primul Congres al Internationalei
Comuniste. Procesele-verbale, Moscova, 1933, p. 40). 527.

208 Lenin se refera la articolul Rosei Luxemburg Der Anfang"
(Inceputul"), publicat in nr. 3 din 18 noiembrie 1918 al zia-
rului Die Rote Fahne. 528.

209 L'Humanite" cotidian ; a fost fondat de J. Jaurês in 1904,
ca organ de presä al Partidului socialist francez. In timpul




