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CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C. (b) DIN RUSIA"
27 MARTIE-2 APRILIE 1922

Cuvintarea de deschidere a congresu-
lui, raportul politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia, cuvintul de in-
cheiere la raportul politic, cuvintarea
de incheiere a congresului au foss
publicate in intregime la 28 si 29
martie si 4 aprilie 1922, in Bute-
tuna Congresului al XI-lea al Parti-
dului Comunist (bolsevic) din Rusie
nr. I, 2 si 8 ; propunerea la proiectul
de rezolutie la raportul delegar,ei
P.C. (b) din Rusia la Internationala
Comunisai a lost publicatii pentru
prima oarii in 1959, in revista Vo-
prosi istorii KPSS nr. 2 ; Cie pri-
tire la proiectul de rezolutie despre
munca la sate' in 1925, in Cu le-
geri din Lenin', vol. IV ; cuvintarea

legatura cu publicarea anunturilor
in Pravda' in 1931, in editiile
a 2-a si a 3-a ale Operelor lui

V. I. Lenin, vol. XXVII

7 - Lenin Opere complete, vol. 45

Cuvintarea de deschidere a congresu-
lui, raportul politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia, cuvintul de in-
cheiere la raportul politic se tipiiresc
dup.i textul apiirut in cartea : Con-
gresul al Xl-lea al Partidului Comunist
(bolsevic) din Rusia. Dare de seams
stenografice. Sectia editoriala a C.C.
al P.C. (b) din Rusia, 1922, con-
fruntat cu stenograma propunerea /a
proiectul de rezolutie Ia raportul de-
legatiei P.C. (b) din Rusia la Inter-
nasionala Comunist2Cu privire ia
proiectul de rezolutie 'despre munca
la sate' si cuvintarea de incheiere a
congresului dupa manuscrise, iar
cuvintarea in legiiturii cu publicarea
anuniurilor in Pravda' clupa ste-
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CUVINTAREA DE DESCHIDERE A CONGRESULUI
27 MARTIE

Tovarasi ! Din insarcinarea Comitatului Central, declar
deschise lucrarile celui de-al XI-lea Congres al Partidului
Comunist din Rusia.

Tovarasi ! V-ati intrunit la acest congres pentru prima
oara. dupa ce, timp de un an de zile, interventia i invazta
statelor capitaliste, cel putin in forma lor cea mat &recta,
nu ne-au mai tulburat linistea. Este primul an cind avem
posibilitatea s ne consacram fortele noastre sarcinilor
reale, principale, fundamentale ale construirii socialisrnului.

In aceasta directie noi am facut, fara ndoial, doar
primii pasi. Totusi eu sint convins Ca daca vom aprecia cu
luciditatea necesara cele infaptuite de noi i nu ne vom
teme s privim drept in fata realitatea, care nu e intotdeauna
placuta, ba uneori e chiar cu totul neplacuti, vom birui,
fara Indoial, toate greutaitile, care abia acum se contureaza
in fata noastra in toata marimea kr.

Calamitatile care s-au abatut asupra noastra in acest an
au fost, poate, si mai mari decit cele din anii trecuti.

Toate urmarile razboiului imperialist si ale razboiului ce
ne-a fost =pus de capitalisti s-au strins parca laolalta
s7au abatut asupra noastra, ca sa ne sugrume prin foamete

prin ruma cea mai dezolanta. Aceste calamitati sint Inca
departe de a fi biruite. $i nimeni dintre noi nu-si inchipuie
ca ele pot fi repede biruite.

Dar daca vom pastra i vom consolida unitatea parti-
dulut nostru, daca vom iesi din greutatile de ordin interna-
ttonal cu tot atita succes ca i pina acum, daca ne vom in-
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drepta toate eforturile spre rezolvarea sarcinilor care decurg
cu o necesitate absoluta din conditiile momentului de fata,
vom birui, fr ndoia1à, toate aceste greutati.

In intreaga lume miscarea comunista creste, i daci
aceasta crestere nu este nici pe departe atit de rapida cum se
asteptau aceia dintre noi care luau drept unitate de masura
ritmul din timpul razboiului si din perioada incheierii lui,
ea este, in orice caz, temeinica, durabila, ampla i profunda.
Si daca noi, In colaborare cu partidele comuniste, care
exista astazi in toate sau cu o infima exceptie in
aproape toate falrile din lume, vom sti sa apreciem cu luci-
ditate situatia noastra si nu ne vom teme sa ne recunoastem
greselile, vom iei victoriosi din toate aceste greutati.

0 mita; relatare a apiirut
la 28 martie 1922, in Izvestiia

C.E.C. din Rusie nr. 70
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2

RAPORTUL POLITIC
AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C. (b) DIN RUSIA

27 MARTIE

(A plauz e.) Tovarasi ! Permiteti-mi ca, prezentin-
du-v51 acest raport politic al Comitetului Central, sa nu
incep cu inceputul anului, ci cu sfirsitul lui. In momentul
de fata, cea mai actuala problema politica este Conferinta
de la Genova. Dar, fiindca in presa noastra s-a vorbit
foarte mult despre aceasta problema, iar in cuvintarea mea
de la 6 martie, care a fost data publicitatii, am avut ocazia
sa expun ceea ce are ea esential, v-as.ruga in caz ca nu
va. yeti exprima in mod special clomça sa. expun mai pe
larg anumite laturi ale problemei sa-mi dati vole sa nu
intru in amanunte.

In legatura.cu Conferinta de la Genova, dumneavoastra
sinteti, in Erni generale, cu totii informati, fiindca presa
a acordat, (in coloanele ei, mult loc acestei probleme
dupa. parerea mea, ea i-a acordat chiar prea mutt loc, in
detrimentul nevoilor reale, practice si stringente ale con-
structiei noastre in general si ale constructiei economice in
special. In Europa, fireste, in toate tarile burgheze, oame-
nilor le place sà se lanseze in comentarii si sa impuieze
capetele cu tot felul de trancaneli pe seama Conferintei
de la Genova. Iar noi ii imitam de data asta (si nu numai
de data asta), si. ii imitani peste masura de mult.

Trebuie si spun ca noi, in Comitetul Central, am luat
rnasurile cele mai minutioase pentru a alcatui o delegatie
din cei mai buni diplomati ai nostri (si avem acum un
numar considerabil de diplomati sovietici, nu ca la ince-
putul existentei Republicii sovietice). Am intocmit, la Corm-
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tetul Central, directive destul de amanuntite pentru diplo--
rnaii trimisi de noi la Genova. Aceste directive le-am
elaborat intr-un tiny foarte indelungat, le-am discutat si
räsdiscutat n repetate rinduri *. Si se intelege de la sine Ca
aici este vorba de o chestiune, n-as spune de ordin militar,
fiindca acest cuvint ar putea da loc la unele rastalmaciri,
dar in orice caz de o chestiune de intrecere. In tabara bur-
gheza exista un curent extrem de puternic, mult mai pu-
ternic decit celelalte, care tinde sa zadarniceasca Conferinta
de la Genova. Dar exista i curente care vor cu orice prec
sä salvgardeze aceasta conferinta, care fac totul pentru ca
ea sa se intruneasca. Aceste din urma curente au iesit invin-
gatoare in momentul de fata. Exista, in sfirsit, n tabara
tarilor burgheze un curent care ar putea fi numit pacifist
si in care trebuie incluse in intregime Internationala a II-a

Internationala a 111/2. Este acea tabIra a burghe-
zieicare incearca s obtina adoptarea a o serie de propuneri
pacifiste i s. traseze ceva in genul unei politici pacifiste.
Despre pacifism, noi, comunistii, avem pareri bine definite,
pe care ar fi cu totul de prisos sa le mai expunem aici. Este
limpede c noi mergem la Genova in calitate de negustori,
si nu de comunisti. Noi avem nevoie s. facem comert i ei,
la fel, au nevoie sa faca comert. Noi vrem ca acest comer;
sa fie in avantajul nostru, iar ei vor sa fie in avantajul kr.
Cum o sa se desfasoare lupta, asta va depinde, desi in mica_
masura, de iscusinta diplomatilor nostri.

Se intelege ca, mergind la Genova ca negustori, nu ne
este indiferent daca avem de-a face cu acei reprezentanti
ai taberei burgheze care urmaresc s solutioneze problema
printr-un razboi sau cu acei reprezentanti ai ei care au o
orientare pacifista, oricit de defectuos ar fi acest pacifism
si oricit de putin ar rezista el, din punctul de vedere al co-
munismului, fie si unei umbre de critica. Ar fi intr-adevar
un prost negustor acela care n-ar fi in stare sa. sesizeze
aceasta deosebire si nu si-ar adapta n consecinta tactica
pentru atinge scopurile practice.

Noi mergem la Genova cu un scop practic : acela de a
extinde cornertul si a crea conditii in care el sa se dezvolte

CLI . I. Lenin. Opere complete, vol. 44, Bucurelti, Editura politicS, 1967,
ed. a doua, p. 379-381, 387-389, 39Q-391, 412-414, 8.1 volumul de fata, p. 36.
42, 69-70. Note red.
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pe o scara cit mai larga si cu cit mai mult succes. Dar noi
nu garantam citusi de putin succesul Conferintei de la
Genova. Ar fi ridicol si absurd sa garantam asa ceva. Cred
insa ca, apreciind cu toata luciditatea i prudenta necesara
posibilitàile pe care le ofera acum aceasta conferinti, se
poate totusi spune, exagerare, Ca ne vom atmge scopul
pe care-I urmarim.

Prin Conferinta de la Genova, daca partenerii nostri de
la tratativele de acolo vor fi destul de judiciosi si nu se vor
arata peste masura de ineipatinati, sau in afara acestet con-
ferinte, daca ei au de end sa se cramponeze pe pozole br,
noi tot ne vom atinge scopul !

Se stie doar c. interesele cele mai urgente, cele mai arza-
toare si mai practice ale tuturor statelor capitaliste, care
s-au manifestat deosebit de pregnant in ultimii ani, reclama
dezvoltarea, reglementarea i largirea comertului cu Rusia.
Or, din moment ce exista asemenea interese, se pot iv t con-
troverse, se pot isca diferende si se pot produce divergente
in ce priveste diferite combinatii si este chiar toarte pro-
babil ca se vor produce divergente si totusi, pina la urma,
aceasta necesitate economica fundamentala ii va crot sin-
gura drum. $i eu cred ca in aceasta privinta putem sá fim
linistiti. Nu garantez pentru nici un termen, nu garantez
pentru reusita,dar chiar la aceasta adunare se poate spune
cu destula certitudine ca relatiile comerciale normale dintre
Republica sovietica i toate celelalte tari, ale lumii capi-
taliste, vor continua inevitabil sa se dezvolte. Ce intre-
ruperi ar putea sa intervina aici despre asta am sa vor-
besa, la locul cuvenit, in raportul meu, insa cred ca in
ceea ce priveste Conferinta de la Genova ne putem limita
la cele spusepina

E de la sine inteles cã tovarasii care doresc sa cunoasea
mat amanuntit problema si care nu se multumesc doar cu
lista membrilor delegatiet, publicata hi ziare, vor putea sá
aleaga o comisie sau o sectie i sà studieze toate materialele
Comitetului Central, corespondenta i directivele. Amanun-
tele, bineinteles, au fost stabilite de noi in mod conditionat,
deoarece pina in momentul de fata nu se stie Inca exact cine
va .participa la aceasta Conferinta de la Genova si ce con-
divot, sau conditii prealabile, sau rezerve vor fi formulate

fr a.
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cu acest prilej. Sa le analizam aici pe toate ar fi cit se poate
de nerational gi cred ca din punct de vedere practic chiar
imposibil. Repet, congresul, printr-o sectie sau comiste a sa,
are toata posibilitatea sà stringa toate documentele privi-
toare la aceasta problema, atit pe cele publicate cit i pe
cele de care dispune Comitetul Central.

Ma voi limita la cele spuse pina aici, intrucit sint con-
vins ca. nu in aceasta problema intimpinam not cele mai
mari greutati. Nu aceasta este problema careia intregui
partid trebuie acorde atentia sa principala. Presa bur-
gheza din Europa amplific i exagereaza in mod artificial si
intentionat insemnatatea acestei conferinte pentru a insela
masele muncitoare (asa face intotdeauna 9/1.0 din intreaga
presa burgheza din toate aceste taxi i republici democrate
libere). Noi ne-am cam lasat influentati de aceasta presa.
Ca intotdeauna, ziarele noastre se mai lasa calauzite de
vechile deprinderi burgheze, nu vor sà apuce pe fagasul
cel nou, socialist, si noi am facut mai multa zarva deck
merita sa facem in cazul de fata. In fond, pentru comu-
nisti, mai ales pentru cei care au trecut prin ani atit de
grei ca aceia prin care am trecut noi incepind din 1917 si
care au vazut combinatii politice atit de serioase ca acelea
pe care le-am vazut noi de atunci incoace, Conferinta de la
Genova nu prezinta greutati prea maxi. Nu-mi amintesc ca
aceasta prob1em sa fi dat nastere la discutii sau diver-
gente nu numai printre membrii Comitetului Central, dar
nici in rindurile partidului nostru. Este si firesc acest lucru,
fiindca din punctul de vedere al comunistilor problema flu
prezinta nimic litigios, chiar daca avem in vedere diferitele
nuance existente in rindurile lor. Repet, noi mergem la
Genova ca negustori, pentru a obtine conditii cit mai avan-
tajoase pentru dezvoltarea comertului care a inceput, care
ii urmeaza cursul sau si care, chiar daca ar reusi cineva sa-1
intrerupi cu forta pentru un timp oarecare, va continua to-
tusi sa se dezvolte, inevitabil, i dupa aceasta intrerupere.

M. limitez, asadar, la aceste scurte indicatii cu privire la
Conferinta de la Genova, si acum tree la acele probleme
care sint, dupa parerea mea, principalele probleme ale poli-
ticii din anul care a trecut si ale politicii din anul viitor.
Mi se pare (sau, cel putin, asa slut eu obisnuit s. procedez)
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ca in raportul politic al Comitetului Central trebuie s. vor-
birn nu pur si simplu despre cele ce s-au intimplat in anul de
care ne ocupam, ci despre invatamintele politice esentiale,
fundamentale pe care le-am putut trage din experienta
acestei perioade, pentru ca sal putem stabili just politica
pentru anul ce vine i sä invatam ceva din experienta
anului ce s-a scurs.

Problema principala o constituie, desigur, noua politica
economica. Intregul an care formeaza obiectul prezentului
raport s-a scurs sub semnul noii politici economice. Daca in
acest an am realizat ceva serios, important si inalienabil
(ceea ce pentru mine nu este Inca: atit de neindoielnic), este
pur i simplu ca am invatat cite ceva din principille acestel
noi politici economice. Si daca am invatat cite ceva, trebuie
spus cä in acest an am invatat, intr-adevar, extrem de mult
in domeniul noii politici economice. $i dovada ca intr-adevar
am invatat si in ce masurä am invatat o vor face, probabil,
taptele si evenimentele care vor urma si care depind foarte
putin de vointa noastra, cum ar fi, de pilda, iminenta criza.
financiara. Mi se pare ca. principalul lucru pe care trebuie
sa-1 avem in vedere in problema noii noastre politici eco-
nomice, ca baza pentru toate rationamentele i pentru un
bilant al experientei dobindite in decurs de un an, ca
pentru capatarea unor invataminte practice pentru anul ce
vine, 11 constituie urmatoarele trei puncte.

In primul rind, noua politica economica este importanta
pentru noi, inainte de toate, pentru c ne permite s ye-
rificam daca realizam intr-adevar o legatura cu economia
'a"raneasc5.. In perioada precedenta de dezvoltare a revo-

lutiei noastre, cind toata atentia i toate fortele erau in-
dreptate, mai cu seama, spre respingerea invaziei sau erau
absorbite aproape in intregime de aceasta sarcina, nu ne
puteam gindi indeajuns la aceasta legatura, nu ne ardea de
ea. Ea putea i trebuia sa fie neglijata, intr-o anumita ma-
sura intr-o vreme cind in fata noastra statea sarcina directi
si absolut urgenta a inlaturarii primejdiei de a fi sugrumati
numaidecit de giganticele forte ale imperialismului mondial.

Cotitura spre noua politica economica a fost hotarita la
ultimul congres cu o unanimitate exceptionalä, ba chiar cu
o unammitate mai mare decit aceea cu care au fost hotarite

gi
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alte probleme in partidul nostru (care, trebuie s recunoa-
tern, se distinge in general printr-o mare unammitate).
Aceasta unanimitate a aratat ca a devenit absolut actuala
necesitatea de a aborda intr-un fel nou econornia socialista:
Oameni care in multe probleme se aflau in divergenta
care apreciau situatia din puncte de vedere diferite au
ajuns in mod unanim i foarte repede, far a. mei un fel de
,ovaiala, la concluzia ca noi n-am gasit Inca calea potri-
vita pentru a trece la econornia socialista, pentru con-
struirea fundamentului ei, §i ca singurul mijloc de a atinge
acest obiectiv este noua politica economica. Ne-a fost dat

ca urmare a desfa§urarii evenimentelor militare §i a eve-
nimentelor politice, a dezvoltarii capitalisrnului in batrinul
Occident civilizat §i a conditiilor sociale i politice in colo-
nii sa facem primii o bre§5. in vechea lume burgheza
intr-un moment cind taxa noastra era din punct de vedere
economic daca nu cea mai inapoiata, apoi una din cele
mai inapoiate. Imensa majoritate a taranilor din taxa noas-
tra au o mica gospodarie individuala. Realizarea a ceea ce
credeam ca putem infaptui imediat din prograrnul de con-
struire a societatii comuniste schitat de noi urma, intr-o
anumita masura, o cale deosebita de ceea ce se petrecea in
masele largi ale taranunii, carora ii impuneam obligati'
foarte grele, justificindu-le prin argumentul ca razboiul
permite in aceasta privinta nici un fel de §ovaieli. Si aceasta
justificare, privita in ansamblu, a fost acceptata de Ora-
nime, cu toate greselile pe care noi nu le-am putut evita.
Masa taraneasca in ansamblul ei a vazut §i a inteles ca
aceste greutati nemaipomenite, care i-au fost impuse, erau
necesare pentru a apara cu succes puterea muncitoreasca-
taraneasca impotriva mcqierdor §i a nu fi striviti de invazia
capitalista, care ameninta sã ne rapeasca toate cuceririle
revolutiei. Dar o legatura strinsa intre econornia care se
construia in fabricile §i uzinele nationalizate, socializate,
in sovhozuri, de o parte, §i economia taraneasca, de alta
parte, nu exista.

Acest lucru 1-am vazut limpede la ultimul congres al
partidului 51 5i 1-am vazut atit de limpede, incit n-a exis-
tat, in partidul nostru, nici un fel de ezitare in ce prive§te
recunoa§terea, ca inevitabila, a noii politici econornice.

nu
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Este amuzant sa urmaresti cum este apreciata aceasta
hotarire a noastra in puzderia de publicach ale diferitelor
partide ruse din strainatate. Deosebirea care exista intre
aceste aprecieri este cu totul neinsemnata : traind in trecut,
cei de acolo suscin i acum ca comunistii destinga continua
sa fie si azi impotriva noii politici economice. Si-au amin-
tit oamenii in 1921 de ceea ce a fost in 1918 si de ceea ce
la noi inii comunistii de stinga au uitat, i repeta mereu
acest lucru, ca sa convinga i pe alcii ca bolsevicii astia,
dupa cum se stie, sint niste oameni perfizi i mincinosi ;
vedeci dumneavoastra, fac totul pentru a ascunde Europei
ca in aceasta problema exista divergence chiar printre ei.
Citind toate acestea, Ii spui : lasa-i sa se amageasca singuri.
Daca au o asemenea idee despre ceea ce se petrece la noi,
dupa ea se poate aprecia gradul de constiinca al acestor
oameni batrini, chipurile foarte culci, care s-au carat in
strainatate. Stim ca la noi n-au existat niciun fel de diver-
gence, i asta pentru c necesitatea practici de a proceda
altfel la construirea fundamentului economiei socialiste era
evidenta pentru toata lumea.

0 legatura strinsa intre economia caraneasca i econo-
mia cea noua, pe care am incercat s-o faurim, n-a existat
la noi. Dar acum exista ? Inca nu. Abia ne apropiem de
ea. Toata insemnatatea noii politici economice, pe care
adeseori presa noastra o mai cauta Inca oriunde vreci numai
acolo unde trebuie nu, toata aceasta insemnatate consta
in i numai in a stabili o legatura intre economia cea
noua, pe care o faurim noi azi cu eforturi uriase, i eco-
nomia caraneasca. Si in aceasta consta meritul nostru alt-
tel n-am fi comunisti, n-am fi revolucionari.

Am inceput sa construim noua economic intr-un fel cu
totul nou, fara a cine seama de nimic din ceea ce a fost
inainte. 5i daca n-am fi pornit la construirea ei, am fi fost
complet zdrobiti inca din primele luni, Inca din primii ani.
Dar asta nu inseamna ca ne-am Incapacinat sa suscinem ca,
din moment ce am inceput s-o construim cu atita curaj, o
vom continua neaparat in acelasi fel. De unde rezulta o
asemenea concluzie ? Ea nu rezulta din nimic.

Am spus de la bun inceput ca avern de infaptuit o opera
cu totul noua i c daca nu vom fi ajutaci cit de curind de

ei,
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tovarasii muncitori din carile mai dezvoltate din punct de
vedere capitalist, sarcina noastra va fi nespus de grea i vom
face, fara indoiall, o serie de greseli. Principalul este sa
fim in stare sa vedem cu luciditate unde s-au fa:cut astfel
de greseli i sa reluam totul de la inceput. Daca va fi cazul,
vom relua totul de la inceput nu de doua ori, ci chiar de
mai multe ori, vom dovedi astfel c sintem lipsivi de pre-
judecati, ca privim cu luciditate sarcina noastra, care este
cea mai mareata din cite au existat vreodata.

Esential in noua politica econornica este, in momentul
de fata, sa ne insusim in mod just experienta din anul care
a trecut. Aceasta experienta trebuie s. ne-o insusim sivrem

ne-o insusim. Si daca vrem cu orice pret s reuism in
aceasta directie (si noi vrem sa reusim i vom reusi !), tre-
buie sa stim c sarcina n.e.p.-ului, sarcina lui fundamentala,
decisiva, careia ii este subordonat totul, este stabilirea unei
legaturi strinse intre economia cea noua, pe care am inceput
s-o faurim (ce-i drept, foarte defectuos, cu multa nepri-
cepere, dar am inceput totusi s-o faurim pe baza unei eco-
nomii. socialiste cu totul noi, a unei productii si a unei re-
partitu noi), i economia taraneasca, care asigura existenca
a milioane si milioane de tarani.

Aceasta legatura n-a existat, si aceasta legatura trebuie
s-o realizam noi in primul rind. Acestui considerent tre-
buie subordonam totul. Totodata, trebuie sa lamurirn
in ce masura noua politica. economica a reusit sa creeze
aceastalegatura sa nu distrugem ceea ce am inceput sã
construim, fara prea multa pricepere.

Noi construim economia noastra impreuna cu taranimea.
Va trebui s reorganizam de multe ori aceasta economie si

's5." facem in asa fel ca sa existe o strinsa legatura intre
munca noastra socialista, in domemul marii industrii i al
agriculturii, si munca cu care se indeletniceste fiecare Oran

pe care o face asa cum se pricepe, ca s iasa din nevoie,
fara prea multa filozofie (parca de asa ceva ii arde lui
cind e vorba s. scape de pericolul vadit de a pieri in chi-
nurile cumplite ale foamei !).

Aceasta legatura trebuie aratata, pentru ca s-o vedem
Impede, s-o vada intregul popor, pentru ca intreaga masa
taraneasca sa-si dea seama ca intre viata asta grea, nemai-

si
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pomenit de saracacioasa, nemaipomenit de mizera si de
chinuitoare, pe care o duce acum, i munca pe care o efec-
tuam n numele unor indepartate idealuri socialiste exista
o legatura. Trebuie sa facem in asa fel ca truditorul simplu,
de rind, sa inteleaga ca a obtinut o oarecare imbunatatire,
si a obtinut-o altfel decit o obtineau un numar neinsemnat
de tarani in epoca puterii mosieresti si a capitalismului,
cind fiecare pas spre imbunatatire (se produceau, fara

unele imbunatatiri, i chiar foarte serioase) era le-
gat de batjocorirea, de ofensarea, de umilirea taranului,
de folosirea unor mijloace de silnicie fata de intreaga masa
taraneasca, lucru pe care nici un Oran din Rusia nu I-a
uitat si n-o sa-1 uite zeci de ani de zile. Scopul nostru este

restabilim alianta, dovedim taranului prin fapte c.
noi incepem cu ceea ce este pe intelesul lui, cu ceea ce-i
este cunoscut i accesibil n momentul de fata, in ciuda
saraciei lui, si nu cu ceva indepartat si fantezist, din punc-
tul lui de vedere, sa-i dovedim c tim sa-1 ajutam, ca,
intr-un moment cind taranul cu gospodarie mica.' se afla
intr-o situatie grea, cind el e ruinat, saracit i chinuit de
foame, comunistii ti dau un ajutor real si imediat. Sau ti
dovedim acest lucru, sau, daca nu, o s. ne trimita la toti
dracii. Asta-i absolut inevitabil.

Iata in ce consta insemnatatea noii politici economice,
ce sta la baza intregii noatre politici. Acesta este prin-

cipalul invatamint ce se poate trage din aplicarea noii po-
litici economice pe intregul an care s-a scurs i, ca sã zic
asa, principala noastra regula politica pentru anul ce vine.
Taranul ne face credit i, se-ntelege, dupa toate cele prin
care a trecut, nici n-ar putea sa nu ni-1 faca. Taranii, in
marea lor majoritate, traiesc zicindu-si in sinea lor : ei
bine, daca nu va pricepeti sa faceti mai bine, o sa mai as-
teptam ; poate c pina la urma tot o s invatati". Dar acest
credit nu poate fi nelimitat.

De acest lucru trebuie s. ne dam seama i, dupa ce ni s-a
facut credit, sa cautam totusi sa ne grabim. Trebuie sa stim
ca se apropie momentul cind aceasta tara, in care precum-
paneste taranimea, n-o sa ne mai faca credit, cind ea
daca ne e permis s5 folosim un termen comercial o sa
rie ceara bani gheati. Dar acum, dupa atitea aminari de
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luni §i ani de zile, dumneavoastra, stimaci cirmuitori, avi
dobindit totu§i mijlocul cel mai sigur, cel mai de nadejde
pentru a ne ajuta sa scapam de nevoi, de saracie, de foa-
mete §i de ruina. Dumneavoastra §tivi sã facevi treaba asta,
aci dovedit-o". Iata ce examen ne a§teapta in mod inevi-
tabil, §i acest examen are sa hotarasca in ultima analiza
totul : atit soarta n.e.p.-ului, cit §i aceea a puterii comu-
niste In Rusia.

Vom fi noi in stare sa ducem pina la capat sarcina noas-
tra imediata sau nu ? $i aceasta noua politica* economica va
fi ea buna la ceva sau nu ? Daca se va dovedi c. retragerea
a fost justa, atunci, dupa ce ne vom fi retras, sa realizam
o strinsa alianva cu masa araneasca §i impreuna cu ea sa
mergem inainte de o suta de ori mai incet, dar cu toata
hotarirea §i in mod neabatut, pentru ca ea sa vada tot-
deauna ca noi mergem totui inainte. Atunci cauza noastra
va fi categoric invincibila §i nici o forç a. din lume n-o sa
ne poata invinge. Pink' in momentul de fala, in primul an,
noi n-am reu§it Inca sa facem acest lucru. Asta trebuie s-o
spunem fara nici un ocol. Dar eu sint profund convins (§i
noua noastra politica economica ne d. posibilitatea sa tra-
gem absolut limpede §i precis aceasta concluzie) ca clack
vom invelege imensa primejdie pe care o contine in sine
n.e.p.-ul §i daca ne vom concentra toate fox-vele noastre in
punctele slabe, vom reu§i sa rezolvam aceasta sarcina.

Sa realizam o strinsa aliança cu masa varanimii, cu
varanimea muncitoare de rind, §i sa incepem sa mergem
inainte incomparabil, infinit mai incet deck am visat, dar,
in schimb, in a§a fel ca intreaga masa sa rnearga intr-adevar
cu noi. $1 atunci aceasta inaintare va deveni, la timpul ei,
atit de rapida, cum nici nu putem visa in momentul de
faca. Acesta este, dupa parerea mea, primul invavamint po-
litic fundamental pe care-1 putem trage din noua politica
economica.

Al doileainvavamint, cu un caracter mai special, il con-
stituie verificarea prin intrecere a intreprinderilor de stat

a celor capitaliste. Acum se creeaza la noi societavi mixte
am sa spun citeva cuvinte despre ele ceva mai tirziu

§i aceste societaci mixte, ca §i intregul nostru comerv de stat
§i intreaga noastra noua politica economica, inseamna folo-

si



CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C. (b) DIN RUSIA 85

sirea de catre noi, comuni§tii, a unor procedee comerciale,
a unor procedee capitaliste. Ele mai prezmta importanta §i
prin faptul ea se stabile§te aici o intrecere practica intre
metodele capitaliste §i metodele noastre.. Sa facem o compa-
ratie in practica. Pin a. acum noi alcattnam programe i fa-
ceam promisiuni. La timpul sau, acest lucru era absolut
necesar. Fara program §i fara promisiuni mci nu se poate
vorbi de o revolutie mondiala. Daca albgardi§tii, inclusiv
men§evicii, ne ocarasc pentru acest lucru, avem astfel o
dovadi ca men§evicii i sociali§tii din Internationala a II-a
§i din Internationala a I11/2 n-au nici cea mai \raga idee de
felul cum decurge, in general, desfa§urarea unei revolutii.
Altfel nici nu puteam sa incepem.

Acum insa situatia este de a§a natura, c. trebuie ea pro-
cedam la o verificare serioasa a muncii noastre, §1. nu la o
verificare ca aceea pe care o fac institutiile noastre de con-
trol, infiintate de aceiai comuni§ti, chiar daca aceste insti-
tutii ar fi de-a dreptul excelente §i chiar daca, atit in sis-
temul institutiilor de stat, cit i n acela al institutiilor de
partid, ele ar fi ni§te institutii de control aproape ideale,
un asemenea control ar fi ridicol din punctul de vedere al
necesitatilor reale ale economiei tarane§ti, dar el n-ar fi de
loc ridicol din punctul de vedere al constructiei noastre.
Noi cream acum asemenea institutii de control, dar nu de
aceasta verificare vorbesc eu acum, ci de una care sa co-
respunda punctului de vedere al economiei maselor.

Capitalistul se pricepea sa aprovizioneze. El facea prost
treaba asta, o facea tilhare§te, ne jignea §i ne jecmanea. Asta
o tiu simplii muncitori §i tarani, care nu disculta despre
comunism pentru ca .nu §tiu ce-o mai fi §i asta:

Capitah§tn totup se pricepeau sa aprovizioneze, dar
voi và pricepeti ? Nu va pricepett". Iata ce glasuri se 11-
ceau auzite in primavara anului trecut, ce-i drept nu tot-
deauna limpede, dar ele constituiau substratul intregii crize
de atunci. E adevarat ca voi .sinteti ni§te oameni minu-
nati, dar treaba, treaba econonuca de care v-ati apucat, nu
§titi s-o faceti". Aceasta este critica cea mai simpla §i mai
nimicitoare pe care taranimea §i, prin intermediul ei, o
serie intreaga de paturi ale muncitorimii au adus-o anul
trecut partidului comunist. $i iata de ce, in problema
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n.e.p.-ului, acest punct vechi capata o importanta atit
de mare.

Ceea ce ne trebuie e o adevarata verificare. Alaturi de
voi actioneaza capitalistul, el recurge la procedee tilharesti,
incaseaza profituri, insa e un om priceput. Iar voi incercati
o metoda noua : profituri nu obtineti, principiile voastre
sint comuniste, idealurile sint minunate, intr-un cuvint, asa
cum va prezentati, sinteti niste sfinti care Inca de vii merita

intre in rai, dar treaba stiti s faceti ? Este nevoie de o
verificare, de o verificare efectiva, nu ca aceea cind Co-
rnisia Centrala de Control instituie o ancheta si face o mus-
trare, iar Comitetut Executiv Central din Rusia aplica o
sanctiune, ci de o verificare efectiva din punct de vedere
al economiei nationale.

Comunistilor ii s-au acordat tot felul de aminari, li s-a
facut atita credit cum nu s-a facut nici unui alt guvern.
Fara indoiala, ei au ajutat poporul sa scape de capitalisti
si de mosieri ; taranimea pretuieste acest lucru, si ea a acor-
dat credit, a ingaduit aminari, dar toate merg pina la
un timp. Iar dupa aceea vine verificarea : stiti sa gospoda-
riti tot atit de bine ca i ceilalti ? Vechiul capitalist stie, in
timp ce voi nu stiti.

Acesta este primul invatamint i aceasta este prima parte
importanta a raportului politic al Comitetului Central. Noi
nu stim s gospodarim. Acest neajuns 1-am dovedit in cursul
acestui an. As fi dorit foarte mult s. va pot da drept exem-
plu citeva gostrusturi * (ca sa ma exprim in aceasta minunata
limba rusa, pe care a laudat-o atit de mult Turgheniev) si
sa arat cum stim noi s. gospodarim.

Spre regretul meu insa, dintr-o serie de cauze, si mai ales
din cauza de bola, n-am putut sa elaborez aceasta parte a
raportului i trebuie sa ma limitez la a-mi exprima convin-
gerea mea, care se bazeaza pe observarea celor ce se petrec.
/n decursul acestui an noi am facut din plin dovada ca nu
stim sa gospodarim. Acesta este invatamintul principal.
Daca in anul ce vine nu vom dovedi contrarul, Puterea
sovietica nu va mai putea s. existe. $i cel mai mare pericol
este ca nu toti ii dau seama de acest lucru. Daca toti co-

* trusturi de stat. Nota tract.
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munistii, toti activistii cu functii de raspundere si-ar da
limpede seama si ar recunoaste deschts : nu ne pricepem, hat

invatam de la inceput si in felul acesta o sa obtinem
cistig de cauza, ei ar exprima astfel, dupa parerea mea, con-
cluzia principala, fundamentala. Dar tovarasii nuli dau
seama de acest lucru si sint convinsi ca daca cineva ginde§te
asttel, apoi este vorba de niste oameni inapoiati, care, spun
ei, n-au studiat comunismul, iar daca II vor studia, poate
c vor intelege. SI-mi fie cu iertare, dar ceea ce intereseaza
aici nu este ca taranul sau muncitorul fara partid n-a stu-
diat comunismul, ci ca. au trecut timpurile cind trebuta sa
expui in mod amanuntit un program si sa chemi poporul
la infaptuirea acestui program maret. Acele timpuri au tre-
cut ; acum trebuie sa dovedim Ca, in situatia grea de astazi,
stim sa dam un ajutor practic gospodariei muncitorului si
t5ranului, pentru ca ei sä vada ca in aceasta intrecere noi
am iesit invingatori.

Societatile mixte pe care am inceput sa le infiintam si
la care participa atit capitalisti particulart rusi si
straini cit §i comunisti constituie una din formele in care
intrecerea poate fi bine organizata, in care putem sá inv5.7

si sa dovedim Ca stim sã stabilim tot asa de bine ca st
capitalistii o legatura strinsa cu economia taraneasca,
putem sa satisfacem nevoile ei, Ca putem ajutam çarani-
mu s mearga inainte, chtar asa cum este ea astazi, cu toata
ignoranta et, caci ea nu poate fi transformata intr-un timp
atit de scurt.

Iata care este intrecerea ce ne sta in fata ca o sarcina de
absoluta urge*. rata: care este miezul noii politici econo-
mice, iata in ce consta, dupa convingerea mea, esenta po-
liticii partidului. Greutati si probleme de ordin pur politic
avem cite vreti. Si dumneavoastra le cunoasteti : Confe-
rinta de la Genova si pericolul unei interventii. Greutati
mari, dar cu totul neinsemnate in comparatie cu aceasta
greutate. Acolo am si vazut cum se procedeaza, acolo am
invatat multe si ne-am dat seama ce este diplomatia bur-
gheza. Este un domeniu in care mensevicii ne-au dat lectii
timp de 15 ani si ne-au invatat unele lucruri folositoare. El
nu constituie ceva nou pentru noi.
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Dar aici e vorba de un lucru pe care trebuie facem
acum n economie : sa invingem n ntrecerea cu un simplu
vInzator, cu Ufl simplu capitalist, cu un negustor, care o sa
se duel la taran i n-o si discute cu el despre comunism

n-o sa stea s. discute cu el despre comu-
nism ci o spuna : daca e nevoie sa-ti procur ceva,
daca trebuie facuta o afacere in toata regula sau daca e
vorba de construit ceva, eu, ce-i drept, o sa construiesc
scump, dar comunistii o s construiasci poate si mai scump,
poate chiar de zece on mai scump. Iata agitatia care pre-
zinta astazi o importanta esentiala, iata care e problema de
baza a economiei.

Repet, poporul ne-a acordat o aminare i ne-a facut cre-
dit, datorita politicii noastre juste, i acestea sint, ca s ma
exprim in limbajul n.e.p.-ului, niste polite, dar pe ele nu stä
scrisa scadenta si din textul kr nu poti afla ci.nd anume ur-
meaza sa fie prezentate spre achitare. $i aici e toata primej-
dia. Si in aceasta consta particulantatea care deosebeste
aceste polite politice de obisnuitele polite comerciale. Asupra
acestei chestiuni trebuie s ne concentram toata atentia
nu ne impacam cu ideea ca pretutindeni n trusturile de stat
si n societatile mixte lucreaza comunisti dintre cei mai buni
si mai de raspundere asta nu ajuta la nimic din moment
ce ei nu stiu s gospodareasca si se prezinta, din acest punct
de vedere, mai prejos deck un simplu vinzator capitalist
care a trecut pnn scoala unei mari fabrici sau a unei mari
firme. De acest lucru nu ne dam seama, fiindc n noi a mai
ramas 'Inca ingimfare comunista komcivanstvo, ca sa ma
exprim in aceeasi sublima limba rusa. Adevarul este ca un
comunist de raspundere i chiar un comunist dintre cei
mai buni, unul absolut cinstit i devotat, care a stat in tern-
nice si a infruntat moartea nu stiesa faca comert pentru
ca nu este om de afaceri, nu si-a insuist aceasta indeletnicire,
nu vrea sa invete si nu intelege c trebuie sa invete incepind
de la a.b.c. El, comunistul, revolutionarul, care a facut cea
mai mare revolutie din lume, el, spre care se indreapta pri-
virile daca nu a patruzeci de piramide, apoi a patruzeci de
%ari europene in nadejdea de a scapa de capitalism, el tre-
buie sa invete de la un simplu vinzator care a stat vreo zece
ani la taraba, care cunoaste aceasta meserie, n timp ce el.
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comunistul de raspundere i revolucionarul devotat, nu nu-
mai ca nu stie s-o practice, dar nici ma:car seama
nu stie.

Asadar, tovafasi, clack' vom remedia cel putin aceastä
prima lacuna, inseamna ca am obtinut o mare victorie. Tre-
buie s plecam de la acest congres cu convingerea ca n-am
.stiut sa facem acest lucru i ca vom incepe si invavam de la

Noi, oricum, n-am incetat inca s. fim revolutionan
(desi multi afirma, si nu chiar fara temei, c. ne-am birocra-.
-tizat) putem intelegem un adevar atit de simplu,st
anume ca atunci cind este vorba de un lucru nou neobi--
nuit de greu trebuie s tii sa. iei totul de la inceput, de mai
multe oH : daca ai inceput ceva i ai ajuns intr-un impas,
apuca-te din nou de treaba siprela de zece ori ceea ce al in-
ceput, numai s obtii ce vi-ai propus ; nu-ci da aere, nu te
tali ca esti comunist, fiindca un oarecare vinzator de prava-
lie care nu e membru de partid si care e poate chiar un alb-
gardist, i cu siguranca ca e un albgardist, stie s faca o
treaba absolut necesara din punct de vedere economic, iar
tu nu stii s-o faci. Daca tu, care esti comunist cu munca
de raspundere i ai sute de grade si titluri, inclusiv pe acela
de cavaler" comunist i sovietic, içi dai seama de aceasta
cerintai, içi vei atinge scopul, fiindca aici e vorba de un lu-
cru ce poate fi inva%at.

Unele succese, desi foarte mici, noi tot am obtinut in
cursul acestuian, dar ele sint infime. Lucrul cel mai serios
este ca nu exista constiinta i convingerea care sa fie
larg raspindita i impartasita de tovi comunistii c in mo-
mentul de fa ia. noi, comunistii rusi cu funccii de raspundere

foarte devotati cauzei, sintem mai putin pricepuvi in acest
domeniu decit oricare din vechii vinzatori de pravalie. Inca
o data spun : trebuie sa ne apucam sa invavam de la inceput.
Daca vom fi constienvi de acest lucru, vom trece cu succes
examenul ; i aici este vorba de un examen serios, la care ne
va supune criza financiara care se apropie, un examen la
care ne va supune piata rusa i cea internationada, carora le
sintem subordon4, de care sintem legavi si de care nu ne
putem rupe. Este un examen serios, fiindca putem fi batuti
atit pe plan economic cit i pe plan politic.
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Asa i numai asa se pune problema, pentru c aici este
vorba de o intrecere serioasa, i aceasta intrecere este deci-
siva.. Am recurs la tot felul de mijloace expediente pentru
a le' s din greutatile noastre de ordin economic si politic. Ne
putem lauda, ne putem mIndri c pina acum am stiut s.
folosim toate aceste mijloace i expediente, in feluritele lor
combinavii, potrivit cu diferitele imprejurari, nsà acum nu
mai avem nici o ieire. Davi-mi voie s va spun asta fara
nici o exagerare, pentru ca n acest sens se da intr-adevar
lupta cea mare", cu caracter decisiv, nu impotriva capita-
lismului international acolo se vor mai da Inca multe
lupte mari" ci impotriva capitalismului rus, impotriva
capitalismului pe care 11 genereaza si 11 alimenteaza mica
gospodarie Oiraneasca. Aici ne asteapta curiond o lupta a ca-
rei data nu poate fi precis stabilita. Aici ne asteapta lupta
cea mare", lupta decisiva, aici nu mai slut posibile nici un
fel de manevre politice sau de alt ordin, fiindca aici este
vorba de un examen in Intrecerea cu capitalul privat. Sau
trecem cu succes acest examen In Intrecerea cu capitalul
privat, sau, daci nu, ne asteapta un esec total. Pentru a re-
usi la acest examen avem puterea politica i o sumedenie de
resurse economice si de aka natura, avem tot ce dorici, afari
de pricepere. Ne lipseste priceperea. Dar clack' vom sti to-
tusi s tragem acest invatamint simplu din experienta anu-
lui trecut i vom face din el un Indreptar pentru anul 1922,
vom birui i aceasti greutate, desi ea este cu mult mai mare
decit cea precedenta, pentru ca ea se afla In noi
este acelasi lucru cu a avea de-a face cu un dusman oarecare
din afara. Aceasti greutate consta in faptul câ noi Insine
nu vrem s recunoastem adevarul neplacut care ni se impune
si nu vrem sa ajungem n situacia neplacuta pe care nu o
putem totusi evita : aceea de a ne apuca sa Invatam totul
de la inceput. Acesta este, dupa parerea mea, cel de-al doi-
lea Invatamint care decurge din noua politica economica.

Iar cel de-al treilea Invavamint, care are un caracter corn-
plimentar, priveste problema capitalismului de stat. Pacat
cã tov. Buharin nu este aici, la congres ; as fi vrut s. discut
putin cu dInsul, dar mai bine am sa amin pina la congresul
viitor. In problema capitalismului de stat, attt presa noastra
clt i partidul nostru, In general, comit greseala de a cadea
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in intelectualism, In liberalism ; ne lansam In discutii subtile
asupra felului cum trebuie inteles capitalismul de stat st cau-
tam explicatii in cartile vechi. Or, in ele este vorba despre
ceva cu totul diferit : in ele scrie despre capitalismul de stat
care exista in capitalism, dar nu s-a scris nici o carte in care
sä se vorbeasca despre capitalismul de stat care exista in
comunism. Nici Marx nu s-a gindit s scrie vreun cuvint in
aceasta problema §i a murit fara sa ne lase macar un pasaj
precis sau macar o indicatie certa. De aceea ne vedem acum
nevoiti sa ne descurcam singuri. $i daca parcurgi cu mintea
toata presa noastra, daca imbrati§ezi dintr-o privire de an-
samblu tot ce s-a scris in ea despre capitalismul de stat, a§a
cum am incercat eu cind am pregatit acest raport, ajungi la
convingerea ca, in acest caz, oamenii trag alaturi de tinta,
ca privirile kr sint indreptate intr-o directie cu totul grepta.

In intreaga literatura economica, capitalismul de stat este
prezentat ca un capitalism care exista in orinduirea capi-
talista, chid puterea de stat Ii subordoneaza direct cutare
sau cutare intreprinderi capitaliste. Dar la noi e vorba de
un stat proletar, care se sprijina pe proletariat, ii acorda
toate privilegiile politice §i, prin el, atrage spre sine patunle
de jos ale taranimii (va amintiti ca am inceput s. facem
acest lucru prin constituirea de comitete ale saracimii). Toc-
mai din aceasta cauza termenul capitalism de stat deruteaza
pe multi, pe foarte multi. Pentru a Inlatura acest neajuns,
trebuie sa nu pierdem din vedere ceea ce e esential, §i anume
ca capitalismul de stat, In forma in care exista la noi, nu
este analizat in nici o teorie, In nici o literatura, pentru sim-
plul motiv ca toate notiunile obi§nuite legate de acest ter-
men se potrivesc numai puterii de stat burgheze dintr-o so-
cietate capitalista. Or, la noi este o societate care a ie§it din
fagawl capitalist, fara sa fi intrat Inca intr-un faga§ nou,
Jar statul acesta nu este condus de burghezie, ci de proleta-
nat. Noi nu vrem sa intelegem ca atunci cind spunem
stat", acest stat sintem noi, este proletariatul, este avan-
garda clasei muncitoare. Capitalismul de stat este acel capi-
talism pe care vom §ti Ingradim, ale carui limite vom
§ti sa le stabilim ; acest capitalism de stat este legat de stat,
lar statul sint muncitorii, este partea inaintata a muncito-
nlor, este avangarda lui, sintem noi.

sa-1
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Capitalismul de stat este capitalismul pe care trebuie sa-1
fixam n anumite limite, ceea ce pina astazi n-am stiut sa
facem. In asta sta secretul. Si numai de noi depinde cum va
arata acest capitalism de stat. Puterea politica pe care o
avem este suficienta, cu totul suficienta ; dispunem, tot-
odata, de suficiente posibilitati economice, dar avangarda
clasei muncitoare, care este chemata s5. conduca direct, sa.
stabileasca granitele, sa se delimiteze, sa-si subordoneze to-
tul i sal nu fie subordonata, aceasta avangarda n-are sufi-
cienta pricepere. Aici ni se cere num]. pricepere ; i tocmai
ea ne lipseste.

Aceasta este, incontestabil, o situatie fara precedent in
istorie : proletariatul, avangarda revoluitonara, poseda pu-
tere politica suficienta cu totul suficienta dar in ace-
lasi timp exista i capitalismul de stat. Esentialul, in cazul
de fata, este sa intelegem ca acesta este capitalismul pe care
putem si trebuie sa-1 admitem, caruia putem sa-i fixam
trebuie fixam anumite limite, fiindca acest capitalism
este necesar pentru marea masa a taranimii i pentru capi-
talul privat, care trebuie sa faca comer% in asa fel inch s5
satisfaca nevoile taranimii. Trebuie sa orinduim lucrurile in
asa fel, ca mersul obisnuit al economiei capitaliste i al co-
mertului capitalist sal fie posibil, fiindca poporul are nevoie
de acest lucru, intrucit fara el nu se poate trai. Toate cele-
lalte nu sint pentru ei, pentru cei din aceasta tabara, ceva
absolut necesar i cu ele se pot irnpaca. Iar v oi, comunistii,
voi, muncitorii, voi, partea constienta a proletariatului, care
v-ati asumat sarcina de a conduce statul, aratati-ne ca va
pricepeti s faceti in asa fel ca statul pe care 1-ati luat in
miinile voastre sa functioneze cum vreti voi. Iata insa ca a
trecut un an, statul se afla, in miinilc noastre ; dar, in con-
ditiile noii politici economice, a functionat el in acest an
asa cum am vrut noi ? Nu. Noi nu vrem s. recunoastem
acest adevar : el n-a functionat cum am vrut noi. Dar cum
a functionat ? E ca o masina care scapa din miini : la volan
se afla parca un om care o conduce, dar ea nu merge in di-
rectia in care o conduce el, ci intr-o directie in care o diri-
jeaza parca o alta forta, o forta ilegal, o forta ilicita, o
forta pripasita dumnezeu stie de unde speculantii sau
capitalistii din sectorul economiei private, sau i unii si al-
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cii dar, n orke caz, masina nu merge tocmai asa, iar
adeseori nu merge de loc asa cum i nchipuie cel ce sta la
volanul ei. Iata esentialul, iata ce trebuie sa avem in vedere
cind vorbim de capitalismul de stat. In acest domeniu esen-
vial trebuie sa invatam totul de la inceput, i numai daca ne
vom insusi temeinic acest adevar, numai daca el va pa-
trunde adinc in constiinta noastra, vom putea avea siguranta
a 0 sa invatam.

Trec acum la problema opririi retragerii, despre care am
avut ocazia sa vorbesc si in cuvintarea pe care am rostit-o
la congresul metalurgistilor *. N-am intimpinat intre timp
nici un fel de obiectii nici in presa de partid, nici in seri-
smile particulare ale tovarasilor i nici in Comitetul Central:
Comitetul Central a aprobat planul meu, care prevedea ca si
in raportul prezentat, in numele Comitetului Central, la
acest congres oprirea retragerii noastre sa fie subliniata cu
toata energia i sa" se propuna congresului ca el s. dea, de
data asta in numele intregului partid, directiva respectiva,
care s'a aiba un caracter obligatoriu. Ne-am retras timp de
un an. Acum trebuie sa spunem in numele partidului : des-
tul ! Scopul pe care 1-am urmarit prin aceasta retragere a
fost atins. Aceasta perioada se termina sau s-a i terminat.
Acum ne fixam un alt obiectiv : regruparea fortelor. Am
ajuns la un punct nou i, n linii generale, am efectuat totusi
o retragere relativ ordonata. Este adevarat ca din diferite
parti n-au lipsit glasuri care voiau sa imprime acestei re-
trageri un caracter de panica. Unii, din cealala parte, sus-
tineau ca In cutare sau cutare punct ne-am fi retras gresit :
de pilda, unii reprezentanti ai grupului care-si dadea denu-
mirea de opozitie muncitoreascr 52. (Eu cred c. pe nedrept
au purtat ei aceasta denumire.) In excesul lor de zel s-au
dreptat spre o usa, dar au nimerit la alta, i acum si-au dat
!impede seama de acest lucru. Pe atunci ei nu vedeau ca
activitatea lor nu urmarea sa indrepte miscarea noastra pe
drumul cel bun, ci avea in realitate un singur rol : acela de
a semana panica si de a ne impiedica sa efectuam o retra-
gere disciplinata.

* Vezi volumul de fa0, p. 8-17. Nota red.
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Retragerea este o treaba grea, mai ales pentru niste revo-
lutionari care sint deprinsi sa. fie mereu in ofensiva, mai ales
cind, de citiva ani, ei s-au obisnuit sa desfasoare cu mare
succes ofensiva si mai ales cind sint inconjurati de revolu-
tionarii din alte tari, care nu viseaza altceva decit s treaca
la ofensiva. Unii dintre ei, vazind c ne retragem, au in-
ceput chiar, in mod inadmisibil, s plinga ca ni§te copii,
cum s-a intimplat la ultima sedinta largita a Comitetului
Executiv al Internationalei Comuniste 53. Unii tovarasi, in-
sufletiti de cele mai frumoase sentimente si nazuinte comu-
niste, au izbucnit in plins pentru c5." bunii comunisti ru§i,
inchipuiti-va, efectueaza o retragere. Imi este, poate, greu
acum s inteleg aceasta mentalitate occidentala, desi am
trait destul de multà vreme ca emigrant in aceste mi-
nunate taxi democratice. Dar se prea poate ca din punctul
lor de vedere sa fie atit de greu sã intelegi acest lucru, incit
sa-ti viná sà plingi. Noi, in orice caz, n-avem timp sa ne
lasam influentati de asemenea sentimentalisme. Pentru noi
era clar : tocmai datorita faptului ca timp de ani de zile am
deslasurat cu atita succes ofensiva si am repurtat atitea vic-
torii extraordinare (§i toate acestea intr-o tara extrem de
ruinata, lipsita de conditiile materiale necesare pentru a
consolida aceasta ofensiva, din moment ce am cucerit atit
de mult, era absolut necesar sà operam o retragere. Nu pu-
team sa ne mentinem toate pozitiile pe care le cucerisem
printr-un iures ; pe de alta parte, tocmai datorita faptului
ca, purtati de valul entuziasmului muncitorilor si taranilor,
am cucerit, printr-un iures, atit de mult §i am avut astfel
un spatiu atit de vast, am putut sa ne retragem foarte de-
parte si mai putem sa ne retragem si acum departe, fara si
pierdem in nici un caz ceea ce e principal, esential. In linii
generale, retragerea a fost efectuata destul de ordonat, desi
unele voci care semanau panica, printre care §i opozitia
muncitoreasca" (si acesta a fost cel mai mare rau pe care 1-a
pricinuit ea !), au provocat pe alocuri defectiuni, abateri de
la disciplina si de la o retragere reglementara. Cel mai pri-
mejdios lucru intr-o retragere este panica. Cind o intreaga
armata (vorbesc aici in sens figurat) se retrage, nu poate sa
domneasca aceea§i stare de spirit ca atunci cind toti Main-
teaza. Atunci, la fiecare pas yeti constata, intr-o oarecare
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mksurk, o stare de deprimare. S-au gksit la noi i poeti
care au scris ca la Moscova este foamete si frig ; in timp ce
inainte era curat i frumos, acum infloreste comertul sr spe-
cula. Existk o serie intreaga de asemenea productii poetice.

Se intelege c toate acestea sint provocate de retragere.
$i aici existk o mare primejdie : dupa o mare ofensiva vie-
torioask este extrem de greu sk te retragi ; in asernenea situa-
tie raporturile Sint cu totul altele ; in timpul unei ofensive,
chiar clack nu se mentine disciplina, toti dau nkvalk de la
sine si zboark inainte ; in timpul unei retrageri i chs:
ciplina trebuie sk fie mai constienta si este de o sutk de on
mai necesark, pentru ck, atunci cind intreaga armata se re-
trage, ea nu-si dk seama, nu vede unde trebuie sI se
opreasca, ci vede numai retragerea ; in asemenea situatu
este suficient uneori s5. rksune doar citeva voci din acelea
care seamana panicà, pentru ca toti s dea bir cu fugitu. In
acest caz primejdia este enormk. Cind se executk o asemenea
retragere cu o armata adevaratk se instaleaza mitraliere,
atunci cind retragerea reglementark se transformk intr-o
fugk dezordonata se di comanda : Foc !". Si bine se face.

Dack intr-un asemenea moment, cind executkm o retra-
gere nespus de grea i cind principalul constk in a pkstra o
ordme deplink, se gasesc oameni care seamank panick, chiar
clack ei sint animati de cele mai bune intentii, intr-un ase-
menea moment orice incalcare a disciplinei, fie ea cit de
neinsemnatk, trebuie pedepsita aspru, fara milk si far-I cru-
tare, si nu numai cind e vorba de unele treburi interne din
partidul nostru, ci acest lucru trebuie avut si mai mult in
vedere cind e vorba de niste domni cum sint mensevicii sau
toti domnii din Internationala a II1/2.

Zilele acestea am citit, in nr. 20 al revistei Internationala
Comunistr, articolul tovarksului ItAkosi despre o nouk bro-
suri a lui Otto Bauer, de la care am invktat altkdatk cu

mto dar care dupa razboi a devenit, ca i Kautsky, un jal-
mc filistin 54. El scrie acum : Asadar, ei se Tetrag spre ca-
pitalism ; noi am spus totdeauna c revolutia lor este o re-
volutie burghezk".

Atit mensevicii cit i socialistii-revolutionari, care tin cu
tool astfel de predici, se mirk cind declarkm ca pe cei ce
spun asemenea lucruri i vom pedepsi cu impuscarea. Ei se
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mira, desi chestiunea este dt se poate de clara : cind o ar-
mat. se retrage, este nevoie de o discrplina de o suta de on
mai severa decit atunci cind ea e n ofensiva, pentru ca in
timpul ofensivei toti se avinta inainte. Or, daca acum.vor
incepe cu totii sa se repeada inapoi, se va ajunge la preire
inevitabila i imediata.

Tocmai intr-un asemenea moment principalul este sa te
retragi in ordine, sa-ti fixezi exact limita retragerii i sa nu
te 1ai cuprins de panica. $i cind un mensevic spune : Voi

retragetr acum, iar eu am fost totdeauna pentru retra-
gere ; sint de acord cu voi, sint omul vostru, hai sa ne re-
tragem impreuna !" noi ii raspundem : Pentru orice ma-
nifestare publica de mensevism, tribunalele noastre revolu-
tionare trebuie s condamne la moarte prin impuscare ; alt-
fel inseamna cà ele nu sint tribunale ale noastre, ci dum-
nezeu stie cc".

Ei nu pot de loc sa inteleaga acest lucru si spun : Ce
apucaturi dictatoriale mai au si oamenii 4tia !" Ei ii in-
chipuie i astazi c. noi ii persecutam pe rnensevici pentru
ca s-au hàrçuit cu noi la Geneva 55. Dar daca am fi mers pe
aceasta cale, poate nu ne-am fi mentinut nici doua luni la
putere. Intr-adevar, predica rostita de Otto Bauer, de con-
ducatorii Internationalelor a II-a si a I11/2, de mensevici
socialisti-revolutionari oglindeste propria lor fire : Revolu-
Oa a mers prea departe. Ceea ce spui tu acum noi am spus
totdeauna. Da-ne voie sa mai repetam Inca o data". Iar noi
le raspundem : Dati-ne voie s. va punem, pentru asta, la
zid. Ori yeti fi atit de buni i va yeti abtine de la a va ex-
prima pa'rerile voastre, ori, daca yeti cauta in actuala situa-
tie, cind ne aflarn in conditii mult mai grele decit in timpul
invaziei directe a albilor, sa và expuneti parerile voastre po-
litice, atunci, sà ne fie cu iertare, va vom trata ca pe cei
mar rar sr mai periculosi albgardisti". Acest lucru nu trebuie
sa-1 uitam.

Atunci cind vorbesc de oprirea retragerii, prin asta nu
vreau de loc sa spun ca noi am si invatat sa facem comert.
Dimpotriva, ma mentin la parerea contrarre, i inseamni
ca am fost gresit inteles i ca am dat dovada ca nu stiu sa-mi
exprim limpede gindurile daca cele expuse de mine ar lasa
o asemenea impresie.

va
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Dar ceea ce se cere azi este ca starea de nervozitate si agi-
tacie care s-a ivit la noi ca urmare a n.e.p.-ului, tendinca de
a crea totul intr-un fel nou, de a adapta totul sa inceteze.
Avem astazi o serie de societaci mixte. Ce-i drept, ele sint
Inca foarte pucine. Au fost infiincate la noi cu participacia
unor capitalisti straini, noua societaci, aprobate de Comisa-
riatul poporului pentru comercul exterior, comisia Sokolni-
kov 56 a aprobat sase societaci, iar Severoles * a incheiat
doua' acorduri in acest sens. Asadar, in momentul de faca.
avem saptesprezece societaci, cu un capital de mai multe mi-
lioane, care au fost aprobate de diferite instance. (E drept

si in instancele noastre domneste destula confuzie, asa
camci aici nu sint excluse unele scapari.) Dar, in once caz,
exista astazi la noi societaci la care participa capitalisti rusi

straini. Ele nu sint numeroase. Acest inceput modest, dar
practic, constituie o dovada ca comunistii sint luaci in se-
nos, pe baza practicii dobindite de ei, si nu pe baza apre-
cierilor facute de niste institucii atit de inalte cum sint Co-
misia Centrala de Control si Comitetul Executiv Central din
Rusia. Fara indoiala, Comisia Centrala de Control este o.
institucie foarte buna, i noi o s-o investim acum cu mai
multa autoritate. Si totusi, cind aceste institucii ii verifica pe
comumsti, atunci, inchipuici-va, autontatea lor nu este re-
cunoscuta pe pima internacionala. .(R is et e.) Iar cind
niste capitalisti oarecare, rusi strain', accepta sa faca parte.
impreuna cu comunistii dintr-o societate mixta, noi spu-
nem : Oricum, tot stim i noi sa facem ceva, oricit ar fi de
defectuos, oricit ar fi de pucin, dar pentru inceput tot e
ceva". Desigur, nu e piea mult ; gindici-va numai : a trecut
un an de cind am declarat ca o sa depunem eforturile cele
mai energice in aceasta direccie (si se spune ca avem multa.
energie), i totusi in decurs de un an au luat fiinca numai
saptesprezece societaci.

Asta arata cit de nedibaci al dracului de nedibaci !
si de natingi sintem noi, cit oblomovism mai exista inca la
noi, din care cauza, in mod inevitabil, o sa mai fim Inca
batuci. Dar, repet, un inceput exista totusi, operacia de re-

* Severoles organizatie pentru exploatarea padurilor din nordul çrii. Nom
trad.
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cunoastere a fost facutl. Capita listii n-ar fi venit la noi daci
n-ar fi existat conditii elementare pentru activitatea lor. Iar
clack' au venit totusi, fie si intr-un numar cu totul neinsem-
nat, reiese ca am repurtat o victorie partiala.

Se intelege ca in cadrul acestor societati ei o sa ne bata
zdravan, i inca atit de zdravan cà o sa fie nevoie de citiva
ani de zile ca s ne descurcam. Dar nu face nimic. Eu nu
spun ca asta e o victorie : e o operatie de recunoastere, care
arata ca noi avem de pe acum un cimp de activitate, dis-
punem de o portiune de teren i putem s oprim retragerea.

Aceasta operatie de recunoastere ne-a adus un numar ne-
insemnat de contracte cu capitalistii, dar ele au fost totusi
incheiate. Trebuie sa tragem de aici invatamintele cuvenitc

actionam in continuare. In acest sens, e timpul sa pu-
nem capat nervozitatii, strigatelor si agitatiei de prisos. Ne
yin mereu scrisori i telefonograme, in care oamenii in-
treaba: Nu s-ar putea si fim reorganizati i noi ? Acum
avem, doar, n.e.p.-ul !" Toata lumea se agita si se produce
o harababura, treaba practica nu face nimeni, toata lumea
discuta cum sa se adapteze n.e.p.-ului, si nu se ajunge la nici
un rezultat.

Iar negustorii ti rid de comunisti, i probabil ca spun pe
un ton sententios : Inainte existau induplecatorilefi 57, iar
acum exista palavragii-sefi". Ca si-au batut joc de noi capi-
talistii,ca am intirziat, ca am pierdut ocazia nu incape nici
cea mai mica indoiala, si in acest sens spun eu Ca aceasta di-
rectiva trebuie confirmata si in numele congresului.

Retragerea s-a terminat. Principalele metode de conlucrare
cu capitalistii au fost schitate. Exista modele in acest sens,
desi intr-un numar infim.

Lasati-va de filozofare, incetati cu discutiile despre
n.e.p., lasati-i pe poeti sa scrie versuri, caci de-aia sint poeti.
Iar voi, economistii, nu va lansati in discutii despre n.e.p.,
ci faceti s. sporeasca numarul acestor societati, verificati
numarul comunistilor care stiu sà organizeze o intrecere cu

Retragerea s-a terminat ; acum este vorba de regruparea
fortelor. Aceasta e directiva pe care trebuie s-o dea congre-
sul si care trebuie s5. puna capat invãImeIii i harababurii.
Linistiti-va, lasati-va de filozofare, ea va fi socotita ca un
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minus. Trebuie sa dovedesti n mod practic lucrezi tot
asa de bine ca creeaza o strinsa legatura.
economica cu taranimea pentru a se imbogati ; tu tusk* tre-
buie s creezi o strinsa legatura cu economia taraneascI
pentru a inthi puterea economica a statului nostru proletar.
Tu detii superioritatea asupra capitalistilor, pentru c. pu-
terea de stat se afla in miinile tale, pentru ca dispui de a
serie intreaga de mijloace economice, numai ca nu stii sa
le folosesti ; priveste lucrurile cu ochi mai lucizi, leapada-te
de zorzoane, de pomposul vesnAnt comunist, invata cu
simplitate un lucru simplu, i atunci 11 vom bate pe cap-
talistul privat. Avem in mtinile noastre puterea de stat,
dispunem de o multime de mijloace economice ; daca vom
bate capitalismul i vom crea o strinsa legatura cu econot
mia taraneasca, vom deveni o forta absolut invmcibila. $1
atunci construirea socialismului nu va mai fi opera acestei
picaturi intr-un ocean, al carei nume este partidul comumst,
ci a Intregii mase muncitoare ; atunci taranul simplu va
vedea c noi 21 ajutam i ne va urma, in asa fel 'inch, chiar
daca acest mers va fi de o suta de ori mai incet, va fi totusi
de un milion de ori mai temeinic si mai sigur.

In acest sens trebuie deci sã vorbim despre oprirea retra-
gern, i ar fi bine ca aceasta lozinca, intr-o forma sau alta,
sa fie transformata intr-o hotarire a congresului.

vrea, in legatura cu cele spuse aici, sa ating urma-
toarea chestiune: cum trebuie apreciata noua politica econo-
mica a bolsevicilor ca o evolutie sau ca o tactica ? Asa au
pus problema smenovehistii, care, dupa cum tiçi, reprezinta.
un curent ce a cisligat teren printre enugrantu rusi, un curent
politic-social n fruntea caruia se afla cadeti marcanti, ditiva
fosti ministri din guvernul Kolceak, oameni care au ajuns la
convingerea c Puterea sovietica construieste statul rus i ca
trebuie deci s-o urmeze. Dar ce fel de stat construieste
aceasta Putere sovietica ? Comunistii spun ca un stat co-
munist i dau asigurari cà n.e.p.-ul este o tactica : bolsevicii
in acest moment greu, i duc de nas pe capitalitii privati
apoi i vor lua ce-i al bor. Bolsevicii pot spune ce le place,
insa in realitate asta nu este o tactica, ci o evolutie, o de-
generare interna ; ei vor ajunge la obisnuitul stat burghez,
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noi trebuie sprijinim. Istoria merge pe cai diferite"
asa rationeaza smenovehistii.

Unii din ei fac pe comunistii ; insa exista printre ei i oa-
meni mai sinceri, cum este Ustrealov. Mi se pare ca a fost
ministru in guvernul Kolceak. El nu este de acord cu prie-
tenii sai, si le spune : Puteci sa spunevi tot ce vrevi despre
comunism, eu insa afirm ca aceasta nu este la ei o tactica, ci
o evolucie". Cred c acest Ustrealov, prin declaravia lui sin-
cera, ne aduce un mare folos. Noua i n special mie, da-
torita funqiei pe care o devin ni se intimpla foarte des

auzim tot felul de dulcege palavrageli comuniste, i asta
in fiecare zi, inch uneori ci se face lehamite. Si iata ca' in
locul acestor palavrageli vine un numar din Smena

spune fara ocol : La voi lucrurile nu stau chiar asa cum
. inchipuivi ; in realitate, voi alunecati in obisnuita mo-

cirri burgheza, si acolo o sa fluture stegulece comuniste cu
fel de fel de cuvincele". Aceasta este o declara0e foarte

pentru ca aici nu mai este vorba de o simpla repetare
a ceea ce auzim mereu in jurul nostru, ci pur i simplu de
adevarul de clasa rostit de un dusman de clasa. Este foarte
folositor s. dai cu ochii de asemenea Jucruri, care se scriu
nu pentru ca in statul comunist se obisnuieste a se scrie in
felul acesta sau este interzis a se scrie altfel, ci pentru Ca
acesta este in realitate un adevar de clasa, rostit in chip
brutal si deschis de catre dusmanul de clasa. Sint pentru
sprijinirea Puterii sovietice in Rusia spune Ustrealov,
desi el a fost cadet, burghez si a sprijinit interventia sint
pentru sprijinirea Puterii sovietice, pentru ca ea a apucat pe
un drum care o duce spre obisnuita putere de stat burgheza".

Este un lucru foarte util, care, cred eu, trebuie neaparat
luat in considerare ; si este mult mai bine pentru noi cind
smenovehistii scriu in felul acesta, decit atunci cind unii
dintre ei se deghizeaza aproape in comunisti, asa ca de de-
parte nici nu povi sa distingi daca ei cred in dumnezeu sau
In revoluvia comunista. Astfel de dusmani sinceri ne sint
folositori, trebuie s-o recunoastem deschis. Lucrurile aces-
tea, despre care vorbeste Ustrealov, sint posibile, trebuie s-o
spunem fara ocol. Istoria cunoaste tot felul de transfor-
mari ; a te bizui pe convingere, pe devotament i pe alte
minunate calitaci sufletesti este in politica un lucru cu totul
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neserios. Calitati sufletesti minunate au, de obicei, un nu-
mar mic de oameni, dar deznoclamint-ul istoric 11 hota-
rasc masele uriase, care uneori nu se poarta prea politicos cu
acest numar mic de oameni cind nu sint pe gustul lor.

Au existat multe exemple de acest fel, asa cà o asemenea
declaratie sincera a smenovehistilor trebuie salutata. Dus-
manul spune un adevar de clasa i semnaleaza primejdia
care ne pindeste. El cauta sa faca totul pentru ca aceasta.
primejdie sa devina inevitabilà. Smenovelustri exprima sta-
rea de spirit a mu i zeci de mii de burghezi de tot felul sau
de slujbasi sovietici care participa la noua noastra poIitic
economica. Aceasta este primejdia reala, principala. De
aceea trebuie sa acordam cea mai mare atentre acester pro-
bleme : intr-adevar, cine va invinge ? Am vorbit despre in-
trecere. Nu avem de-a face cu un atac direct irnpotriva
noastra, nimeni nu ne pune mina in git. Ce o sa fie mime,
o sa mai vedem noi, insa astazi nu ne ataca nirneni cu arma
in mina, cu toate acestea lupta cu societatea capitahsta a
devenit de o suta de ori mai inversunata si mai periculoasa,
fiindca noi nu vedem totdeauna limpede unde este dusma-
nul nostru i cine e prietenul nostru.

Am vorbit despre intrecerea comunista nu din punctul de
vedere al simpatiilor comuniste, ci din acela al dezvoltarii
formelor de economie si a formelor de orinduire sociala.
Asta nu este o intrecere, ci o lupta crincena, inversunata,
este, daca nu ultima, apoi aproape ultima lupta, pe viata
pe moarte, dintre capitalism si comunism.

$1 aici trebuie pusa limpede intrebarea : in ce const.i
foga ncstr i ce ne lipseste noua ? Putere politica avem
intr-o masura cu totul suficienta. Cu greu s-ar gasi aici ci-
neva care sa sustina ca comunistii, partidul comunist nu dis-
pun de suficienti putere pentru a rezolva cutare problema
practica, pentru a se impune n cutare domeniu de activi-
tate. Sint unii oameni care cred ca asa este, dar ei sint din-
tre aceia care privesc, fara speranta, indarat si care nu
teleg c. trebuie sa privesti inainte. Principala foga econo-
mica. se afla n miinile noastre. Toate intreprinderile mari,
cu rol hotaritor, caile ferate etc. sint in miinile noastre.
Arendarea, oricit de larg dezvoltata ar fi ea pe alocuri,
joaca, in general, un rol cu totul neinsemnat i reprezinfai, in
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general, o parte cu totul infima. Forta economica pe care o
detine in miinile sale statul proletar al Rusiei este cu totul
suficienta pentru a asigura trecerea la comunism. Ce ne mai
lipseste atunci ? Este limpede ce ne lipseste : patura de co-
munisti care detin functii de conducere in aparatul de stat
este lipsita de un nivel ridicat de cultura. Daca luam, de
pada', Moscova cei 4 700 de comunisti cu functii de ras-
pundere i luam totodata aceasta masina birocratica,
aceasta ingramadire birocratica apoi cine pe cine con-
duce ? Tare ma indmesc ca s-ar gasi cineva care sa poata
spune ca comunistii conduc toata aceasta masina. Daca e sa
spunem adevarul, apoi nu ei sint aceia care conduc, ci ei
sint cei condusi. Aici s-a petrecut ceva asemanator cu ceea
ce ni se povestea in copilarie la lectiile de istorie. Ni se spu-
nea : se intimpla ca un popor s. supuna un alt popor,
atunci el este un popor cuceritor, iar celalalt, care a fost
adus in stare de supunere, este un popor invins. Acest lucru
este foarte simplu i limpede pentru toata lumea. Dar ce se
intimpla cu cultura acestor popoare ? Aici situatia nu mai
este atit de simpla. Daca poporul cuceritor a re un nivel de
cultura mai ridicat decit acela al poporului invins, atunci
el ii impune cultura sa ; tn caz contrar tusk', se intimpla ca
poporul nvins sa-si impun a. cultura sa poporului cuceritor.
Nu s-a intimplat ceva asemanator in capitala R.S.F.S.R.,
nu s-a intimplat cumva aici ca cei 4 700 de comunisti
(aproape o divizie intreaga, i toti dintre cei mai buni) sa
fi ajuns in subordinea unei culturi straine ? Ce-i drept, aici
s-ar putea crea intrucitva impresia c cei invini poseda o
cultura Malta. Dar nu e nicidecum asa. Ei au o cultura mi-
zera, insignifianta, dar superioara, totusi, aceleia pe care o
avem noi. Oricit de jalnica, oricit de mizera ar fi ea, este
totusi superioara accleia pe care o au activistii nostri comu-
nisti cu functii de raspundere, pentru ca ei nu stapinesc in
suficienta masura arta de a conduce. Comunistii, venind in
fruntea unor institutii si uneori ei sint impinsi inainte,
in mod abil, de catre sabotori, care vor sa-si creeze astfel
o firma-paravan ajung adeseori sal fie dusi de nas. Este
o marturisire foarte neplacuta. Sau, in orice caz, nu tocmai
placuta, dar eu cred ca trebuie s-o facem, pentru ca in mo-
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mentul de fa%a acesta este miezul chestiunii. La aceasta se
rezuma, dupa parerea mea, invavarnintele politice ale anu-
lui care a trecut si sub acest semn se va desfasura lupta
in 1922.

Vor putea comunistii cu functii de raspundere din
R.S.F.S.R. si din P.C. din Rusia sa. inteleaga ca nu stiu s5.
conduca ? c ii inchipuie c. conduc, pe cind in reali-
tate ei sint cei condusi ? Daca vor fi in stare sa. inteleaga
acest lucru, atunci, fireste, ei vor invata s conduca, pentru
ca de invatat se poate invata, dar pentru asta trebuie sà
vrei ; or, la noi oamenii nu vor sa invw. La noi se dau, in
dreapta i in stinga, ordine i decrete, iar rezultatul este cu
totul altul deck cel dorit.

lntrecerea i competicia, pe care noi le-am pus la ordinea
zilei atunci cind am proclamat n.e.p-ul, inseamn5. o intre-
cere serioasa. Se pare ca ea are loc in toate institutiile de
stat, dar in realitate ea este inca o forma de lupta intre
doua clase, care-si poarta una alteia o ura neimpacata. Ea
este inca o forma a luptei dintre burghezie si proletariat, o
lupta care nu s-a terminat inca si care nici in institutiile
centrale din Moscova nu este Inca' cistigata pe plan cultural.
Caci mai intotdeauna burghezii ii cunosc meseria mai te-
meinic decit cei mai buni dintre comunistii nostri, care de-
in puterea, au toate posibilitIvile, da r care nu sint

in stare sä faca nici un singur pas cu drepturile i cu pu-
terea lor.

As vrea s reproduc un citat dintr-o care a lui Aleksandr
Todorski 58. Cartea asta a fost tiparita in orasul Vesiegonsk
(exista un asemenea oras capitala de judet in gubernia Tver)
si a aparut cu prilejul primei aniversari a revoluviei sovie-
tice din Rusia la 7 noiembrie 1918, adica intr-o vreme
de mult trecuta. Acest tovaras din Vesiegonsk, pe cit se
vede, este membru de partid. E mult de cind am citit cartea
lui si nu garantez ca, in aceasta privinva, nu voi face nici
o greseala. El povesteste cum s-a apucat de utilarea a doua
uzine sovietice, cum a atras la aceasta treab'5." doi burghezi,
procedind asa cum se obisnuia pe atunci : amenincindu-i cu
privarea de libertate si cu confiscarea intregii averi. Ei au
fost atrasi in munca de refacere a unei uzine. Stim cum era,
de obicei, atrasa burghezia in 1918 (r is et e), asa ca nu

9 - Lenin Opere complete, vol. 45
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face sa ne oprim mai amanuntit asupra acestei chestiuni ;
acum o atragem prin alte metode. Dar iata care e conclu-
zia tovarasului : Asta e o treaba facuta numai pe jumi-
tate, fiindca nu e de ajuns sa invingem burghezia, dam
lovitura de gratie ; trebuie s-o facem sa lucreze pentru noi".

Iata niste cuvinte minunate. Ele ne arata ca pina si in
orasul Vesiegonsk, i chiar in 1918, a existat o justa intele-
gere a relatiilor dintre proletariatul invingator i burghezia
invinsa.

Noi facem treaba numai pe jumatate atunci cind fl lovim
pe exploatator peste mina, cind il facem inofensiv ra-
punem. Or, la noi, la Moscova, 900/0 din activistii cu functii
de raspundere Ii inchipuie cä totul este sa rapui, s. faci ino-
fensiv, sa lovesti peste mina. /n ceea ce am spus despre men-
sevici, socialisti-revolutionari si albgardisti, foarte adesea
totul se reduce la a-i face inofensivi, la a-i lovi peste mina
(si poate cà nu numai peste mina, poate cà i n alt loc)
a-i rapune. Dar asta e numai jumatate de treaba. Chiar si
in 1918, cind au fost spuse aceste cuvinte de catre tovara-
sul din Vesiegonsk, asta a fost numai jumatate de treaba, iar
acum nu e nici macar un sfert. Trebuie sa-i silim i s facem
in asa fel ca ei sa munceasca cu minile lor pentru noi, dar
nu in asa fel ca comunistii cu functii de raspundere sa stea
in frunte, s aiba ranguri i n acelasi timp s. pluteasca in
voia curentului impreuna cu burghezia. Aici e tot miezul
problemei.

sa construiesti societatea comunista cu miinile comunisti-
lor este o idee puerila, cu totul puerila. Comunistii sint o
picatura de apa intr-un ocean, o picatura in oceanul po-
porului. Ei vor fi in stare sa conduca poporul pe drumul lor
numai daca vor trasa in mod just acest drum, si nu numai
in sensul orientarii istorice mondiale. In acest sens, noi am
trasat drumul nostru intr-un mod absolut just, si fiecare stat
aduce o confirmare in aceasta privinta. Dar si in patria
noastra, in tara noastra, trebuie sa trasam in mod just acest
drum. El este determinat nu numai de toate acestea, ci
de faptul daca va fi sau nu interventie, daca vom fi in
stare sa-i dam aranului marfuri in schimbul cerealelor. Ta-
ranul are sa spuna : Esti un om minunat i ai aparat patria
noastra, de aceea noi te-am ascultat, dar dna nu stii sal

sa-i
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gospodaresti, atunci poti s te cari". Da, asa are sa. sputa
caranul.

Noi vom putea s conducem economia daca comunistii
vor sti sa cladeasca aceasta economie cu miinile altora
daca ei inii vor invita de la aceasta burghezie si o vor
conduce pe calea pe care vor ei. Dar daca un comunist isi
inchipuie ca stie totul pentru Ca este un comunist cu functie
de raspundere si isi zice : eu am invins oameni mai ceva de-
cit un tejghetar oarecare, noi am batut, pe diverse fronturi,
adversari mai ceva decit astia daca predomina o ase-
rnenea stare de spirit, atunci ea ne incurca toata treaba.

Cind ii facem inofensiv pe exploatator, cind 11 dam peste
mina si-1 punem la punct, facem doar o parte cea mai
putin importanta din ceea ce trebuie facut. Acest lucru
trebuie facut. Si Direccia noastra politica de stat i tribu-
nalele noastre trebuie sa-1 faca nu cu indolenta de pina
acum, ci sa tina searna ca ele sint tribunale proletare, incon-
jurate de dusmani din lumea intreaga. Acest lucru nu este
greu si, in linii generale, noi am invatat sa-1 facem. Aici
trebuie exercitata o oarecare presiune, dar asta e o treaba
usoara.

Cea de-a doua parte a victoriei insa consta in a construi
comunismul cu miini necornuniste, pentru a putea sa facem
in mod practic ceea ce trebuie sa facem pe plan economic,

anume in a stabili o legatura strinsa cu economia Ora-
neasca, a-1 satisface pe Oran, pentru ca el sa spuna : Or:-
cit de grea, oricit de crunta si de chinuitoare este foamea,
eu vad ca aceasta putere de stat, desi neobisnuita, ne aduce
totusi un folos practic, intr-adevar palpabil". Trebuie sa
facern.totul pentru ca nurneroasele elemente cu care colabo-
ram, si care ne Sint cu mult superioare numericeste, sa mun-
ceasca in asa fel, incit s. putem urmari munca lor, s-o
irqelegem, i cu mlinile lor sa se faca ceva util pentru comu-
msm. Acesta e punctul nodal al situaciei actuale, pentru=ehca, daca unii comuni sti isau inteles au vazur acest
lucru, in masa larga a rnembrilor nostri de partid nu exista
Inca constiima necesit4ii de a atrage in munca pe cei fara
partid. Cite circulare nu s-au scris, cite nu s-au spus in
aceasta privinva, dar in decurs de un an s-a realizat oare
ceva ? Nimic. Din o suta de comitete ale partidului nostru

9*
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nu se vor gasi nici macar cinci care sa poati prezenta re-
zultate practice obtinute de ele. Iata cit de mult am ramas
noi in urma unei cerinve care se afla astazi la ordinea zilei,
iata in ce masura traim in spiritul traditiilor anilor 1918
1919. Ace§tia au fost ani mareti, in cursul carora s-a infap-
tuit o uria§a opera istorica, de insemnatate rnondiala. Dar
daca ne-am arunca privirea inapoi spre ace§ti ani §i n-am
vedea ce sarcina este acum la ordinea zilei, ar insemna sa
mergem spre pieire, spre o pieire sigura, absoluta ; §i ceea
ce e mai rau este ca nu vrem s recunoa§tem acest lucru.

A§ vrea sà v prezint acum doua exemple practice de fe-
lul cum merge la noi munca de conducere. A§a cum am mai
spus, ar fi mai indicat, in acest scop, s. iau ca exemplu unul
din trusturile noastre de stat. Trebuie s. v. cer scuze pentru
ci nu pot folosi acest procedeu just, intrucit ar fi trebuit,
in acest scop, s. studiez in modul cel mai concret materiale
care priveau activitatea a cel pucin un trust de stat ; din
pacate insa, am fost lipsit de posibilitatea de a face acest
lucru §i de aceea voi lua doua exemple mai mici. Primul
exemplu : Cooperativa de consum din Moscova a acuzat de
birocratism Comisariatul poporului pentru comercul exte-
rior ; al doilea exemplu prive§te regnmea Donbass.

Primul exemplu nu este tocmai potrivit, dar n-am posi-
bilitatea s. iau altul mai bun. Ideea mea de capetenie pot
s-o ilustrez §i cu acest exemplu. In ultimele luni, dupa cum
aci aflat din ziare, n-am avut posibilitatea sa rn ocup direct
de treburi, n-am lucrat la Consiliul Comisarilor Poporului
§i n-am fost nici la Comitetul Central. In timpul rarelor §i
scurtelor mele vizite la Moscova, am ramas surprins de plin-
gerile desperate §i extrem de grave indreptate impotriva
Comisariatului poporului pentru comertul exterior. Ca. acti-
vitatea acestui comisariat lasa de dorit, c acolo dornne§te
birocratismul nu m-am indoit niciodata, nici un moment.
Dar cind plingerile au devenit deosebit de vehemente, am
incercat sa ma lamuresc am vrut sa iau un caz concret

sa scormonesc macar o data lucrurile pina jos, sa vad ce
se petrece acolo, de ce nu merge aceasta ma§ina.

Cooperativa de consurn din Moscova trebuia sa cumpere
conserve. S-a prezentat in acest scop un cetacean francez.
Nu §tiu daca facea asta in interesul politicii internacionale

§i
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cu stirea celor din conducerea Antantei sau cu aprobarea
lui Poincare si a altor dusmani ai Puterii sovietice (cred
dupa Conferima de la Genova istoricii nostri vor lamun
aceasta chestiune), dar cert este ca burghezia tranceza a fost
implicata nu numai teoretic, ci i practic, dcoarece un re-
prezentant al burgheziei franceze a sosit la Moscova pentru
a vinde conserve. Moscova rabda de foame, la vrã o sa
rabde si mai mult, came nu s-a adus i, date fiind cunoscu-
tele calitavi ale Comisariatului poporului pentru caile de
comunicmie, probabil c nici n-o sa se aduca.

Conserve le de came (daca, bineinveles, nu sint complet
alterate, i asta ne-o va arata abia o viitoare ancheta) se
vind pe bani sovietici. Ce poate fi mai simplu ? Dar iata

daca e s. judecam in chip sovietic si cum se cuvine, lu-
crurile nu stau chiar asa de simplu. N-am avut posibilitatea
sii urmaresc direct aceasta chestiune, insa am dat dispoz4ie
sa se instituie o ancheta, i acum silt tn posesia unui ca-
iet in care se arata cum s-a desfasurat aceasta faimoasa is-
torie. Ea a inceput prin aceea ca la 11 februarie, in urma
unui raport al tovarasului Kamenev, Biroul Politic al C.C.
al P.C. din Rusia a adoptat o hotarire in care se arata
ar fi de dorit sa se cumpere produse alimentare din straina-
tate. Fireste, cum ar putea niste cetAeni rusi sa transeze o
asemenea chestiune flea. Biroul Politic al C.C. al P.C. din
Rusia ! Gindivi-va numai : cum ar putea 4 700 de lucratori
cu functii de raspundere (si acestia sint numai cei inregts-
traci 59) sa rezolve fara Biroul Politic al Comitetului Central
chestiunea cumpararii unor produse alimentare in straina-
tate ? Asemenea idee ar fi, desigur, de domeniul suprana-
turalului. Tov. Kamenev, pe ch se vede, cunoaste foarte
bine politica noastra i realitavile de la noi i, de aceea, nu
s-a bizuit prea mult pe marele numar de lucratori cu funcvii
de raspundere, ci a inceput prin a lua taurul de coarne, sau
daca nu taurul, apoi in once caz Biroul Politic, si a oblinut
imediat (n-am auzit s fi fost vreo discutie in legatura cu
aceasta chestiune) urmatoarea rezolutie : Se atrage atentia
Comisanatului poporului pentru comertul exterior ca este de
dont sa se importe produse alimentare din strainatate, iar
in ce priveste taxele vamale" s.a.m.d. Comisariatul poporu-
lui pentru comertul exterior este sesizat. Treaba incepe sa
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se miste din loc. Asta a fost la 11 februarie. Imi amintesc ca
la sfirsitul lunii februarie, sau cam pe atunci, m. aflam la
Moscova, i ceea ce rn-a izbit numaidecit au fost tinguielile,
intr-adevar desperate, ale tovarasilor din acest oras. Ce s-a
intimplat ? Nu e chip sa. cumparam produse alimentare. De
ce ? Din cauza taraganelilor birocratice ale Comisariatului
poporului pentru comervul exterior. Nu mai participasem
de mult la rezolvarea problemelor curente si nu stiam atunci
Ca' exista o hotarire a Biroului Politic in acest sens. M-arn
marginit sa-i spun directorului treburilor sa urmareasca
aceasta chestiune, sä procure documentul respectiv i sa mx-:1
arate. Chestiunea s-a terminat prin aceea cà, dupa ce a venit
Krasin, Kamenev a vorbit cu el, lucrurile s-au aranjat
conservele au fost cumparate. Totu-4 bine cind se termina
cu bine.

Nu ma indoiesc citusi de puvin Ca Kamenev si Krasin stiu
sa se irgeleaga intre ei i sa aplice in modul cuvenit linia
politica ceruta de Biroul Politic al C.C. al P.C. din Rusia.
Daca si in chestiunile comerciale linia politica ar fi stabi-
lita de Kamenev i Krasin, am avea cea mai buna dintre re-
publicile sovietice din lume, dar nu se poate admite ca
pentru fiecare tranzaccie comerciala sa fie deranjati
Kamenev, membru al Biroului Politic, si Krasin, care era
ocupat cu treburi diplomatice in preajma Conferintei de
la Genova, treburi care reclamau o munca extrem de in-
cordata si de istovitoare, sa fie deranjaii acesti tovarasi
pentru cumpararea de conserve de la un cetatean francez.
In felul acesta nu se poate lucra. Asta nu mai este politica,
nici noua i nici economica, ci pur i simplu bataie de joc.
Am acum n fala mea rezultatele unei anchete in legatura
cu aceasta afacere. Ba am chiar rezultatele a doua anchete :
una intreprinsa de catre Gorbunov, directorul treburilor
Consiliului Comisarilor Poporului, si de Mirosnikov, loci-
itorui lui, iar cealalta intreprinsa de Directia politica
de stat. Pentru ce anume s-a interesat Directia politica de
stat de aceasta chestiune nu stiu si nu prea sint convins ca
acest procedeu e just ; totusi n-am sa ma opresc asupra
acestui punct, fiindca ma tern ca nu cumva sa fie nevoie de
o noua. anchetà. Important este, in cazul de faca, ca mate-
rialul este adunat si se gaseste acum in miinile mele.

si
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Cum se face ca la sfirsitul lunii februarie, venind la
Moscova, am fost intimpinat de un adevarat vacarm al
celor ce se tinguiau ca nu putem cumpara conservele", in
timp ce vaporul sta ancorat la Libava i conservele se afla
depozitate acolo, iar negustorul primeste chiar bani sovie-
tici pentru conserve veritabile ? (R se t e.) Daca" aceste
conserve nu se vor dovedi a fi complet alterate (si eu subli-
niez acum : daca", pentru câ nu slut absolut sigur ca nu
voi dispune, in acest caz, sa se deschida o noua ancheta,
despre ale carei rezultate va trebui ce-i drept s. raportam la
un alt congres), asadar, daca conservele nu se vor dovedi
a fi alterate, ele vor fi cumparate, i acum intreb : cum se
face ca fara Kamenev i Krasin n-a putut fi rezolvata o
asemenea chestiune ? Din materialele anchetei, pe care le am
in fata, rezulta ca un comunist cu functie de raspundere 1-a
trimis la dracu pe un alt comunist cu functie de raspun-
dere. Din aceleasi materiale mai constat c. un comunist cu
functie de raspundere a spus unui alt comunist cu functie
de raspundere : De azi inainte n-am sa mai vorbesc cu
dumneata cleat in prezenta unui notar public". Citind
aceasta istorie, mi-am amintit cum, in urma cu 25 de ani,
pe cind m aflam deportat in Siberia, se intimpla s fac
oficiul de avocat. Eram un avocat clandestin, fiindca eram
deportat administrativ si-mi era interzis s exercit o ase-
menea profesiune ; dar fiindca acolo nu existau alti avocati,
veneau oamenii la mine si-mi vorbeau de unele pasuri ale
bor. Dar cel mai greu lucru era sa intelegi despre ce este
vorba. Vine o femeie si incepe, bineinteles, cu neamurile,
inch e nespus de greu sa-ti dai seama despre ce e vorba.
Ii spun : Adu o copie". Ea vorbeste intr-una despre o
vaca alba. Ii spun : Adu o copie", i atunci ea pleaca
spune : Fara copie nici nu vrea sa audi de vaca alba'.
In colonianoastra faceam mult haz pe seama acestei copii.
Dar un mic progres tot am reusit eu sa realizez : cind ve-
neau la mine, imi aduceau o copie, i atunci puteam sa in-
teleg despre ce e vorba, de ce se pling i ce-i doare. Asa
era acum 25 de ani in Siberia (intr-o localitate situata la
sute de verste de cea mai apropiata statie de cale ferata).

ar de ce, dupa trei ani de revolutie, in capitala Repu-
blicii sovietice a fost nevoie de doua anchete, de inter-
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ventia lui Kamenev si a lui Krasin si de directivele Biro-
ului Politic pentru a cumpara niste conserve ? Ce lipsea ?
Putere politica ? Nu. Bani s-au gasit, asa ca exista si putere
politica i putere economica. Toate institutiile erau la locul
lor. Atunci ce lipsea ? Un nivel cultural ridicat la 990/o
din lucratorii Cooperativei de consum din Moscova, im-
potriva carora eu n-am nimic i pe care ii consider drept
niste comunisti excelenti, si la lucratorii Comisariatului
poporului pentru comertul exterior, pentru ca ei n-au fost
in stare sa trateze cum se cuvine aceasta chestiune.

Cind am auzit prima oara despre aceasta intimplare,
am facut Comitetului Central o propunere in scris : dupa
parerea mea, toti lucratorii din institutiile din Moscova, 19
afara de membrii Comitetului Executiv Central din Rusia,
care, dupa cum stiti, sebucura de imunitate, O. fie inchisi
pentru 6 ore in cea mai proasta inchisoare din acest oras,
iar cei de la Comisariatul poporului pentru cornertul exte-
rior sa fie inchisi pentru 36 de ore *. Acum insa a reiesit ca
nu s-a gisit vinovatul. (R iset e). $i, intr-adevar, din
cele relatate de mine se vede cit se poate de clar ca el nici
nu poate fi gasit. Avem de-a face pur si simplu cu obisnuita
incapacitate a intelectualului rus de a face un lucru in mod
practic, ceea ce duce la zapaceala i harababura. Se apuci
unii de-o treaba, fac ceva, apoi se gindesc, i cind \rad ca
nu pot sa se descurce alearga la Kamenev sa se plinga, aduc
chestiunea in fata Biroului Politic. Fireste, in fata Biroului
Politic trebuie aduse toate problemele grele de stat des-
pre asta voi mai avea prilejul sa vorbesc dar mai intii
trebuie s chibzuiesti i numai dupa aceea s te apuci de
treabi. Daca incepi s. actionezi, da-ti osteneala i prezin-
ta-te cu documente. Trimite mai intii o telegrama ; la
Moscova exista i telefoane, trimite o telefonograma la
institutille respective, da-i o copie lui Tiurupa si spune-i :
eu socot ca aceasta tranzactie este urgent i pentru orice ta-
raganeala am sa dau in judecata pe vinovati. Trebuie sa te
gindesti la aceste reguli elementare i s procedezi in mod
chibzuit ; daca chestiunea nu se rezolva numaidecit, in doua
minute, printr-o convorbire telefonica, atunci inarmeaza-te

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 44, Bucurelti, Editura politica, 1967,
ed. a doua, p. 435. Nota red.
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cu documente i spune : Daca farag'inezi lucrurile, am
sa te bag la inchisoare". Or, aici nu gasim nici urm a. de
chibzuinta i nici un fel de pregatire, ci doar obism ita agi-
taiie stearpa ; s-au instituit citeva comisii, toyi sint obosiy,
sleivi de puteri, bolnavi, i treaba nu se urneste din kc decit
dupa ce intervin Kamenev i Krasm. Este un caz
Si nu numai in Moscova, capitala tarii, se observ a. asa ceva,
dar i in celelalte capitale, in capitalele tuturor republi-
cilor independente si ale diferitelor regiuni, i in orasele
mai mici se petrec in permanenca. lucruri de acest fel, ba
chiar si de o suta de ori mai rele.

In lupta noastrii nu trebuie s uitam ca pentru comunisti
e necesar sa. chibzuiasca bine lucrurile. Ei v vor vorbi
admirabil despre lupta revolutionaea.", despre situatia luptei
revoligionare in lumea intreaga. Dar pentru a scapa de
lipsuri grele si de mizerie trebuie sa chibzuiesti, s procedezi
ca un om civilizat, sà fii un om ordonat insusiri care lor
le lipsesc. Ar fi gresit sa invinuim pe comunistiicu functii
de raspundere ea.' nu abordeaza in mod constiincios proble-
mele. In marea lor majoritate 99D/o ei sint nu numai
oameni constiinciosi, dar i oameni care si-au dovedit de-
votamentul fata de revolutie in cele mai grele condiçii, atit
inainte de caderea arismului cit si dupa revolutie, oameni
care literalmente bi jertfeau viata. Ar fi complet gresit

cautam aici cauzele. Trebuie sa tii sa abordezi in modul
cuvenit chiar i cea mai simpla problema de stat, s inve-
legi ca ea este o problema de stat, o problema de ordin
comercial ; daca te lovesti de piedici, trebuie s tii s'a le
inlaturi si s dai in judecatà pe cei ce se fac vinovati de
taraganeala: Avem la Moscova organe judiciare proletare,
si ele trebuie s tragi la raspundere pe cei ce sint vinovati
ca o cantitate de zeci de nui de puduni de conserve n-a fost
cumparata. Cred c justitia proletara va sti s pedepseasca ;
dar.pentru ca ea sa poata pedepsi, trebuie sa fie gasiti vino-
vayi, i eu va asigur ca vinovaYi nu pot fi gsiçi. Fiecare
dintre dv. poate s examineze acest caz : va vedea a nu
exista vmovay, cà aici e numai agitaiie stearpa, zapaceal'a
si aiureala. Nimeni nu stie cum sa se apuce de treaba, ni-
mem nu in%elege ca intr-o problerna de stat trebuie sa se
procedeze asa, si nu altfel. $i toate canaliile albgardiste

tipic.
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tovi sabotorii profita de acest lucru. A existat la noi o
perioada de lupta inver§unata impotriva sabotorilor, §i ea
este §i acum la ordinea zilei ; e adevarat, fire§te, c. exista
sabotori §i c trebuie sa luptam impotriva lor. Dar putem
noi si luptam impotriva lor cind situavia este a§a cum am
aratat-o ? Aici e ceva mai daunator decit orice sabotaj,
fiindca unui sabotor nici nu-i trebuie altceva decit s vada
cä doi comuni§ti s-au angajat intr-o disputa in legatura cu
momentul cind trebuie sa' se adreseze Biroului Politic spre
a obtine

iq

o directiva principiala pentru cumpararea de ali-
mente, el nu aqteapta decit sa se strecoare in aceasta cra-
patura. Daca un sabotor cit de cit istev se va pripaqi pe
linga unul din cei doi comunigti sau pe linga amindoi, pe
rind, §i-i va sprijini, inseamna c. totul s-a sfir§it. Va fi un
fiasco definitiv. Si cine este vinovatul ? Nimeni. $i asta
pentru c doi comuni§ti cu functii de raspundere, doi revo-
lutionari devotati se cearta fara rost, se angajeaza intr-o
disputa in legatura cu momentul cind trebuie sa se adre-
seze Biroului Politic pentru a obtine o directiva principiala
pentru cumpararea de alimente.

Aga se pune problema qi aici e toata greutatea. Orice
vinzator de pravalie trecut prin §coala unei mari intre-
prinderi capitaliste §tie sa faca o asemenea treaba, in timp
ce 99°/o din comuni§tii cu functii de raspundere nu §tiu §i
nici nu vor sa inteleagi ca le lipse§te aceasta pricepere, ca
trebuie sa se apuce sa invete totul de la inceput. Daca n-o
s. incelegem acest lucru §i n-o sa ne apucam din nou s. in-
vatam incepind de la clasele elementare, n-o sa rezolvam in
nici un caz sarcina economica care st a. in momentul de fail
la baza intregii noastre politici.

Celalalt exemplu pe care a§ vrea sa vi-1 citez prive§te
Donbassul. Stici ca el este centrul, adevarata temelie a in-
tregii noastre economii. Nu poate fi vorba de nici o refa-
cere a marii industrii in Rusia, de nici o construire efec-
tiva a socialismului fiindca el nu poate fi construit
altfel decit pe baza marii industrii daca nu vom reface
Donbassul, daca nu-I vom ridica la inaltimea cuvenita. Noi,
cei din Comitetul Central, am urmarit indeaproape acest
obiectiv.
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In cazul acestei regiuni nu s-a intimplat un lucru atit de
arbitrar, atit de ridicol §i de absurd ca aducerea unei ches-
tiuni marunte in fata Biroului Politic, ci a fost vorba de o
chestiune serioasa i extrem de urgenta.

Comitetul Central ar trebui s51 vegheze ca in asemenea
centre importante, care constituie temelia §i suportul intregii
noastre economii, sa se lucreze intr-adevar cu pricepere §i

acolo in fruntea Directiei centrale a industriei carbonifere
se aflau oameni nu numai incontestabil devotati, dar cu ade-
varat instruiti §i extrem de capabili nu voi grqi chiar
daca voi spune oameni talentati i de aceea atentia
Comitetului Central era indreptata intr-acolo. Ucraina
este o republica independenta, ceea ce-i foarte bine, insa
in ce prive§te partidul ea aplica uneori cuin sa ma
exprim mai politicos ? o tactica de invaluire, §i va tre-
bui cumva sa ne ocupam de ea mai de aproape, fiindca
oamenii de acolo sint §ireti, iar Comitetul lor Central nu
vreau sa spun ca ne-ar pacali, dar se tine cam deoparte de
noi. Pentru a vedea cum stau lucru rile, am examinat ches-
tiunea in Comitetul Central de aici §i am constatat c. s-au
ivit acolo frictiuni §i divergente. Exista acolo o comisie
pentru exploatarea minelor mici. Desigur cà intre aceasta
comisie i Directia centrala a industriei carbonifere se
produc frictiuni serioase. Dar noi, cei din Comitetul Cen-
tral, avem totiqi oarecare experienta §i, in unanimitate,
am hotarit sa nu indepartam grupul conducator, iar daca
se vor ivi frictiuni, atunci ei vor trebui s. ne informeze,
fie i in toate amanuntele, deoarece atunci cind in acea
regiune avem oameni nu numai devotati, dar §i capabili,
trebuie sa cautam sprijinim pentru ca ei corn-
pleteze invatatura, admitind ca mai au ceva de invatat.
Pina la urma s-a tinut in Ucraina un congres al parti-
dului nu §tiu ce s-a intimplat acolo, dar se pare ca au
fost de toate. Am cautat sa ma informez la tovara§ii ucrai-
neni ; 1-am rugat in mod special pe tovarawl Ordjoni-
kidze §i Comitetul Central 1-a insarcinat §i el sa se
duca sa vada ce s-a intimplat acolo. Se vede ca acolo a
fost o intriga §i o intreaga harababura, pe care Comisia
pentru istoria partidului n-o s-o poata descurca nici peste
zece ani daca o s se ocupe de ea. Fapt este insi ca, con-
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trar directivelor unanime date de Comitetul Central, acest
grup a fost inlocuit cu un altul. Cum s-a ajuns la aceasta
situavie ? In fond, o parte din membrii acestui grup, cu
toate inaltele lorcalitavi, au cornis o anumità greseala. Ei
s-au pomenit in situavia unor oameni care fac uz de metode
birocratice 60 . Acolo avem de-a face cu muncitori. De foarte
multe ori, cind se rosteste cuvintul muncitori", se invelege
ca e vorba de proletariatul din fabrici i uzine. Dar lucru-
rile nu trebuie ilwlese de loc asa. La noi, Inca din timpul
razboiului, au intrat in fabrici i uzine oameni care numai
proletari nu sint si care s-au dus acolo ca sa nu fie trimisi
pe front ; i sint oare astazi, la noi, conditiile sociale
economice de asa natura inch in fabrici i uzine sa intre
adevarati proletari ? In nici un caz. Asa ceva este adevarat
dupa Marx, dar Marx n-a scris despre Rusia, ci despre
intregul capitalism, in ansamblul lui, incepind cu secolul
al XV-lea. Este adevarat pentru o perioada de sase sute
de ani, dar pentru Rusia de astazi nu. Foarte adeseori cei
ce intra acum in fabrici nu sint proletari, ci tot felul de
elemente intlmplatoare.

organizezi bine munca, astfel ca sa nu ramii
in urma, sä inlaturi la timp fricviunile ce se ivesc i sk" nu
separi activitatea administrativa de politica' iata care
este sarcina. Fiindca la noi politica si administrarea se
bazeaza pe cerinta ca intreaga avangarda sa fie legata de
intreaga masa proletara, de intreaga masa taraneasca. Daca
cineva o s uite de acest angrenaj, daca o sa se lase antrenat
numai de procedee administrative, o sa fie o nenorocire.
Greseala pe care au comis-o lucratorii din Donbass este cu
totul neinsemnata in comparacie cu alte greseli ale noastre ;

totusi ea constituie un exemplu tipic. In Comitetul Cen-
tral a fost formulata in unanimitate cerinva : Menvineci-i
pe membrii acestui grup la posturile kr, supuneci spre exa-
minare Comitetului Central pina si conflictele marunte,
pentru c Donbassul nu este o regiune oarecare, ci o regiune
fara de care construcvia socialista ar ramine doar un pios
deziderat", dar toata puterea noastra politica si toata auto-
ritatea Comitetului Central s-au dovedit insuficiente.
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De data asta s-a facut, desigur, o greseala in sensul ma-
nierei birocratice de administrare ; dar in afara de asta au
mai fost i o multime de alte greseh.

Acest exemplu ne arata ca nu in puterea politica sta tot
miezul problemei, ci in priceperea de a conduce,.in price-
perea de a repartiza just oamenn, de a evita mictle

astfel ca n activitatea economica a statulut sa nu se
produca nici o intrerupere. Noi sintem lipsitt de asemenea
pricepere, si in asta consta greseala.

Eu cred cä atunci cind vorbim despre revolutia noastra
cumpanim destinele ei, trebuie s distingem cu toata ri-

gurozitatea acele sarcini ale revolutiei care au fost pe deplin
rezolvate si care au intrat ca ceva absolut inseparabil
istoria cotiturii de importanti istorica mondiala pe
care a constituit-o rasturnarea capitalismului. Revolutia
noastra are asemenea realizari. Fireste, mensevicii si Otto
Bauer acest reprezentant at Internationalei a 111/2
n-au decit sa strige dot or vrea ca acolo, la ei, e vorba de o
revolutie burgheza", noi insa spunem c sarcina noastra
este sa ducem pina la capat revolutia burgheza. Asa cum s-a
exprimat o publicatie a albgardistilor : timp de 400 de ani
s-a tot ingramadit gunoi in institutiile noastre de stat ; iar
not am curatat acest gunoi in patru ani i acesta este
marele nostru merit. Dar ce-au facut mensevicii si socialistii-
revolutionari ? Nimic. Nici la noi i nici chiar intr-o tara
inaintata, cu un inalt nivel de cultura, cum e Germania, nu
pot ei sa scoata gunoiul medieval. Si din acest mare merit
al nostru ei fac un cap de acuzare impotriva noastra. Este
meritul nostru incontestabil ca am dus revolutia pini la
capat.

Acum miroase a razboi. Uniunile muncitoresti, de pada'
smdicatele reformiste, adopta rezolutii impotriva razbo-
tulut i ameninta cu greva impotriva razboiului. De curind,
daca nu ma insel, .am citit ziare o telegrama care relata
ca in Franca un mmunat comunist a rostit in Camera depu-
tatilor un discurs impotriva razbotului si a aratat ca munci-
torn vor prefera sa faca insurectie dedt sa mearga la
razbot 61. Chestiunea nu mai poate fi pusa asa cum am pus-o
not in.1912, cind a fost publicat Manifestul de la Basel 62.
Numat revolutta rusa a aratat in ce fel si cu pretul caror
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eforturi se poate iei dintr-un razboi, a aratat ce inseamna
a iei pe cale revolutionara dintr-un razboi reactionar..Raz-
boaiele imperialiste reactionare, in toate colturile lumu, sint
inevitabile. Si, cautind sa rezolve toate problemele de acest
fel, omenirea nu poate sa uite, §i n-o sà uite, ca milioane
milioane de oameni au fost macelariti atunci §i alte milioane
urmeaza sa fie macelariti §i acum. Traim doar in secolul
al XX-lea, §i singurul popor care a ie§it din razboiul reac-
tionar pe cale revolutionara, nu in folosul unui guvern sau
al altuia, ci luptind impotriva lui, este poporul rus, i toc-.
mai revolutia rusa este aceea care 1-a scos din razboi. $1
ceea ce a fost cucerit de aceasta revolutie nu mai poate fi
rapit. Nici o putere din lume nu poate rapi aceste cuceriri,
dupa cum nici o putere din lume nu poate rapi ceea ce am
realizat faurind Statul sovietic. A fost obtinuta o victorie
de importanta istorica-mondiala. Timp de secole, statele au
fost construite dupa tipul burghez, §i pentru prima oara s-a
gasit acum o forma de stat neburgheza. Poate ca aparatul
nostru este prost, dar se spune ca atunci dud a fost in-
ventata prima masina cu abur §i ea a fost proasta nu se
tie macar daca functiona. Dar nu asta importa aici, ci

faptul c descoperirea a fost facuta. Se prea poate
forma ei, prima masina cu abur sa nu fi fost buna de nimic,
dar in schimb acum avem locomotiva. Oricit de prost ar fi
aparatul nostiru de stat, ceea ce importa este ca el a fost
creat ; o mareata descoperire istorica a fost facuta §i statul
de tip proletar a fost creat ; de aceea, oricit ar spune in-
treaga Europa §i miile de ziare burgheze ca la noi domnesc
haosul.§i mizeria, ca poporul muncitor n-are parte decit de
chinuri, totu§i in intreaga lume muncitorii se simt cu totii
atrap spre Statul sovietic. Acestea slut maretele cuceriri
care au fost realizate de noi i care nu ne mai pot fi rapite.
Dar pentru noi, reprezentantii partidului comunist, asta nu
inseamna deth inceputul. In fata noastra sta acum sarcina
de a construi fundamentul economiei socialiste. S-a facut
acest lucru ? Nu, nu s-a facut. N-avem inca un fundament
socialist. Comun4tii care i inchipuie ca un asemenea fun-
dament exista comit o mare gre§eala. Principalul lucru in
momentul de Eta este sa separam fara ezitare, limpede §i
lucid ceea ce constituie la noi meritul de importanta isto-
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rica-mondiala al revolutiei ruse, de ceea ce noi facem cum
nu se poate mai prost, de ceea ce n-a fost Inca creat si de
ceea ce va trebui sa fie Inca refacut de multe ori.

Evenimentele politice sint totdeauna foarte
complicate. Ele pot fi comparate cu un lanc. Pentru a tine
in miini intregul 1an e de ajuns sà te prinzi de veriga prin-
cipala. Nu poti sà alegi in mod artificial veriga de care
vrei sa te prinzi. Care era lucrul cel mai important in 1917 ?
Iesirea din razboi, care era ceruta de intregul popor i fava
de care toate celelalte treceau pe al doilea plan. Rusia revo-
lutionara a reusit s iasa din razboi: S-au ficut mari eforturi,
dar in schimb s-a Tinut seama de principala cerima a poporu-
lui, i asta ne-a adus victoria pentru multi ani. $i poporul
a simvit, Iaranul a vazut i fiecare soldat care se intorcea de
pe front a imeles foarte bine ca Puterea sovietica inseamna
pentru el o putere de stat mai democratica, mai apropiata de
cei ce muncesc. Oricite prosni i greseli scandaloase am
comis noi n alte domenii, din moment ce am tinut seama de
aceasta sarcina principala inseamna ca totul a Lost bine.

Care era lucrul cel mai important in anii 1919 si 1920 ?
Riposta militara. Pornise atunci impotriva noastra, incer-
cind s ne sugrume, atotputernica Antanta, i n-a fost
nevoie de nici o propaganda : orice Oran fara partid a
inteles ce se petrece. Vine mosierul. Comunistii stiu sa lupte
impotriva lui. Iata de ce faranii, in marea lor majoritate,
au :fost pentru comunisti, iata de ce noi am iesit invin-
gatori.

In 1921 lucrul cel mai important era efectuarea unei re-
trageri n ordine. $i pentru asta se cerea o disciplina stricta.
Opozi;ia muncitoreasea.'" spunea : Dumneavoastra sub-
apreciaci pe muncitori ; ei trebuie s manifeste rnai multa

Initiativa, spuneam noi, trebuie sa constea in a
efectua retragerea in mod ordonat si a respecta riguros
disciplina. Acela care ar introduce, cit de cit, o nota de pa-
nica sau ar incalca disciplina ar duce de ripa revoluçia,
fiindca nu e nimic mai greu decit s efectuezi o retragere
cu oameni care s-au obisnuit cu cuceririle, care sint patrunsi
de concepvii.si idealuri revolucionare si care in sufletul lor
considera once retragere drept ceva in genul uner

incilcite si

initiativa".
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Cel mai mare pericol 11 constituie incalcarea ordinii i prin-
cipala sarcina este aceea de a pastra ordinea.

$i care este astazi lucrul cel mai important ? Lucrul cel
mai important i tocmai aici am vrut eu sa ajung si cu
asta vreau sa inchei raportul meu nu trebuie cautat
politica, in sensul unei schimbari de orientare ; despre asta
se vorbeste peste masura de mult in legatura cu n.e.p.-ul.
Astea-s vorbe de claca. $i toata aceasta trancineala este
extrem de daunatoare. In legatura cu n.e.p.-ul, incep la noi
unii sa se agite, se apuca sa transforme institutii, sa infiin-
teze altele noi. Asta-i o trancaneala extrem de daunatoare.
Noi am ajuns la un moment cind factorul principal 11 con-
stituie oamenii, alegerea oamenilor. Aceasta idee cu greu

insuseste un revolutionar care s-a obisnuit s lupte im-
potriva lucrurilor marunte, impotriva simulacrului de cultu-
ralizare. Dar noi am ajuns intr-o situatie care din punct de
vedere politic trebuie apreciata cu mintea treaza : am Ina-
intat atit de departe, ca nu putem, si nici nu trebuie, si ne
mentinem toate pozitiile.

Pe plan International in situatia noastra s-a produs in
ultimii ani o imbunatatire considerabila. Noi am cucerit
statul de tip sovietic, ceea ce inseamna un pas inainte pen-
tru intreaga omenire, i Internationala Comunista ne ofera
in fiecare zi o confirmare in acest sens prin tiri1e pe care
le primeste din toate %rile. In aceasta privinta nirneni
n-are nici umbra de indoiala. Dar sub aspectul muncii
practice lucrurile se prezinta in asa fel ca daca comunistii
nu vor fi in stare sa acorde un ajutor practic masei tara-
nesti, ea nu-i va sprijini. In centrul atentiei nu trebuie
stea preocuparea de a legifera, de a emite decrete mai
bune etc. A fost o perioada cind decretele erau pentru noi
o forma de propaganda. Unii rideau de noi, spunind ca
bolsevicii nu inteleg ca decretele lor nu Ant aplicate ; in-
treaga presa albgardista era plina de zeflemeli pe aceasta
tema, dar aceasta perioada avut justificarea ei atunci
cind bolsevicii au luat puterea si au spus taranului de rind,
muncitorului de rind : iata cum am vrea noi sa fie condus
statul, iata un decret, puneti-1 in aplicare. Noi prezentam
dintr-o data muncitorului i taranului simplu ideile noastre
despre politica sub forma de decrete. Prin aceasta am cis-
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tigat marea incredere de care ne-am bucurat si ne bucuram
si azi in rindul maselor populare. Asta a fost o perioada, o
faza necesara la inceputul revoluyiei, caci fara ea n-am fi
putut sa ne situam in fruntea valului revoluyionar, ci ne-am
fi lasat tiriyi de evenimente. Fara ea n-am fi cistigat incre-
derea tuturor muncitorilor si yaranilor care voiau sa-si di:

isdeasca viaya pe baze noi. Dar aceasta faza a trecut, noi
nu vrem sa inyelegem atita lucru. Acum yä-.muncitorii si
ranii vor ride daca le vom prescrie sa infimyeze, sa orgarn-
zeze cutare sau cutare instituyie. Acum muncitorul simplu
i yaranul simplu n-o sa se mai intereseze de acest lucru, si

ei au dreptate, fiindca nu aici este centrul de greutate. Nu
cu asta trebuie sa Ira prezentayi astazi voi, comunistii, in
faya poporului. Cu toate ca noi, cei din instituyiile de stat,
sintem mereu aglomerayi cu asemenea chestiuni marunte, nu
de aceasta veriga a lanyului trebuie sa ne prindem ; nu ea
este esenyialul ; esenyialul este ca oamenii nu sint pusi fie-
care la locul potrivit, ca unui comunist cu rol de raspun-
dere, care a facut in mod stralucit toata revonicia, i se in-
credinyeaza un post intr-o intreprindere industriala sau
comerciala unde nu se pricepe la nimic si unde ne impiedica
sa vedem adevarul, pentru ca in spatele lui stiu sa se as-
cuncla foarte bine afaceristii si sarlatanii. Fapt este ca la
noi nu exista un control practic a ceea ce a fost indeplinit.
Este o sarcina prozaica, neinsemnata, sint chestiuni ma-
runte, dar noi ne aflam azi dupa o mareata revoluyie poli-
tica, in condiyii cind un timp oarecare trebuie sa traim in
mijlocul unor rinduieli capitaliste ; lucrul cel mai impertant
alintregii situayii nu e politica in sensul ingust al cuvintu-
lui (ceea ce se spune in ziare este o zgomotoasa trancaneala
politica si in ea nu gasesti nimic socialist), lucrul cel mai
important al intregii situayii nu-1 constituie rezoluyiile si nici
instituyiile sau reorganizarea. In masura in care asemenea
lucruri ne sint necesare le vom face, dar nu veniyi cu asa
ceva in faya poporului, ci alegeyi mai degraba oamenii de
care este nevoie si procedayi la un control al executarii prac-
tice, si poporul va sti sa aprecieze toate acestea.

In masa poporului noi sintem totusi doar ca o picatura
in mare, si numai atunci putem sa cirmuim cind exprimam
exact cerinyele de care el este constient. Altfel partidul co-
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munist nu va conduce proletariatul, iar proletariatul nu va
duce dupa sine masele i intregul mecanism se va destrama.
In prezent poporul i toate masele muncitoare considera cä
pentru ele esentialul consti numai in a contribui in mod
practic la lichidarea cumplitei mizerii si a foametei i a
arata ca intr-adevar intervine acea imbunatatire de care
are nevoie taranul i cu care este obisnuit. Taranul cunoaste
plata, cunoaste comertul. Noi n-am putut s introducem G
repartitie de-a dreptul cornunista, deoarece nu aveam des-
tule fabrici i nici utilaj pentru ele. Astfel stind lucrurile,
trebuie sa distribuim prin cornert, dar sa nu facem treaba
asta mai prost decit o facea capitalistul, caci altfel poporul
nu va putea sa suporte o asemenea conducere. Acesta este
lucrul cel mai important. $i daca n-o s intervina ceva ne-
prevazut, acesta va trebui sa devina pivotul intregii noas-
tre activitati pe anwl 1922, CU urmatoarele trei conditii.

In primul rind, cu conditia sa nu se produca vreo in-
terventie. Noi, prin diplomatia noastra, facem totul pen-
tru a o evita ; cu toate acestea, ea este posibila in orice
moment. Trebuie intr-adevar s. fim cu ochii in patru
totodata, sa facem in folosul Armatei Rosii anumite sacri-
ficii grele, ale caror proportii, bineinteles, se cer riguros
stabilite. In fata noastra sta intreaga lume burgheza, care
cauta doar o forma in care sa ne sugrume. Mensevicii
socialistii-revolutionari de la noi nu sint altceva decit niste
agenti ai acestei bwrghezii. Aceasta este pozitia lor

A doua conditie este ca criza financiara sa nu fie prea
puternica. Ea se apropie. Veti auzi vorbindu-se aici despre
ea in cadrul expunerii asupra politicii financiare. Dna.'
aceasta criza va fi prea puternic i prea grea, atunci va
trebui sa procedam iarasi la o ampla reorgamzare si sa ne
concentram toate fortele spre un singur obiectiv. Daca" nu
va fi prea grea, ea va putea sa fie chiar folositoare, prin
faptul ca va trece prin sita pe comunistii din diferite trus-
turi de stat. Va trebui numai sa nu uitam sâ facem treaba
asta. Criza financiara scutura zdravan institutfile i intre-
prinderile, si in primul rind se prabusesc cele inapte. Va
trebui numai sa avem in vedere ca toate acestea nu trebuie
puse pe seama specialistilor, in timp ce despre comunistii cu
functii de raspundere sa se spuna ca sint foarte bum, c5.' au
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luptat pe diverse fronturi si au muncit intotdeauna bine.
Asa ca daca criza financiara nu va fi peste masurà de grea,
vom putea trage dintr-insa unele foloase i vom putea sâ
curatim rindurile, dar nu asa cum face Comisia Centrala.
de Control sau Comisia Centrala de Verificare 63, Ci vom
trece prin sita cum trebuie pe toti comunistii cu functii de
raspundere din institutiile economice.

Si a treia conditie este sa nu facem, n acest timp, greseli
politice. Daca vom face asemenea greseli, atunci, se Int&
lege, toata constructia economica va fi subminata i va
trebui sa ne angajam in disc.-4i in legatura cu modul de a
indrepta lucrurile i cu linia ce trebuie s-o urmam. Dar
clack' nu se vor face asemenea greseli regretabile, atunci
principalul lucru, in viitorul cel mai apropiat, nu-1 vor con-
stitui decretele si politica, in intelesul ingust al cuvintului,

nici institutille si organizarea lor de toate astea se vor
ocupa, in masura necesitatii, comunistii cu functii de ras-
pundere i institutiile sovietice atunci principalul lucru
in intreaga activitate 11 va constitui alegerea oamenilor
controlul executarii. Daca sub acest raport vom invata sa
actionam in mod practic, daca vom aduce un folos practic,
vom birui din nou toate greutatile.

In incheiere trebuie sa m. ocup putin de latura practica
a problemei organelor noastre sovietice, a institutillor noas-
tre superioare si a atitudinii pe care o are partidul fata de
ele. Intre partid si institutiile sovietice s-au stabilit la noi
raporturi nejuste ; asupra acestui lucru sintem cu totii de
acord. Am aratat, printr-un exemplu, cum o marunta" ches-
tiune concreta este numaidecit adusi in fata Biroului Po-
litic. Formal este foarte greu s iesi din aceasta situatie,
pentru ca la noi se afli la cirma un singur partid de gu-
vernamint si nu poti sa interzici unui membru de partid s'a
se plinga. De aceea toate chestiunile prezentate spre rezol-
vare Consiliului Comisarilor Poporului sint aduse in fata
Biroului Politic. Aici am si eu o mare parte de vina, fiindca
legatura intre Consiliul Comisarilor Poporului i Biroul
Politic era asigurata, in mare masura, de mine personal. $i
atunci cincl a trebuit s m. retrag, s-a constatat de indata
Ca doua roti nu se mai imbina, si Kamenev a trebuit sa-si
asume povara unei triple munci pentru a mentine aceste
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legaturi. Intrucit e indoielnic ca in viitorul apropiat sa ma
pot reintoarce la lucru,imi pun toata nadejdea in faptul ca
acum exista Inca doi vicepresedinti tov. Tiurupa, care a
fost purificat de germani, i tov. Rikov, care a fost purificat
tot de ei in chip minunat. Prin urmare, pina si Wilhelm,
imparatul german, s-a dovedit a ne fi de folos la una ca
asta nu in-am asteptat. El a avut un medic chirurg care I-a
tratat pe tov. Rikov, i-a taiat partea lui rea, pe care a
oprit-o in Germania, iar pe cea buna i-a lasat-o si ne-a
trimis-o noua, perfect purificata. Daca acest procedeu o s.
fie aplicat i pe viitor, o sa fie cit se poate de bine.

Dar sa lasam gluma i sa vorbim de directivele funda-
mentale. In aceasta privinta, in Comitetul Central dom-
neste un acord deplin, i eu sper ca congresul va acorda o
mare atentie acestei chestiuni i va aproba directivele, in
sensul ca Biroul Politic si Comitetul Central trebuie sa fie
eliberate de chestiunile marunte, iar activitatea comunistilor
cu funcvii de raspundere sa fie ridicata la un nivel mai inalt.
E necesar ea comisarii poporului sa raspunda de activitatea
lor, i sa nu mearga intli la Consiliul Comisarilor Poporului

apoi la Biroul Politic. Formal nu putem luam cuiva
dreptul de a se plinge Comitetului Central, pentru ca parti-
dul nostru este singurul partid de guvernamint. Trebuie
curmat sistemul de a se adresa Comitetului Central pentru
orice chestiuni marunte, dar este necesar sa ridicam auto-
ritatea Consiliului Comisarilor Poporului, sa facem ca la
sedintele lui sa participe mai mult comisarii poporului, iar
nu loctiitorii lor ; trebuie schimbat caracterul activitii
Consiliului Comisarilor Poporului, in sensul in care n-am
reusit sa fac eu acest lucru in ultimul an : sa se acorde mult
mai mare atentie controlului executarii sarcinilor. 0 sa
avem Inca doi vicepresedinti pe Rikov i pe Tiurupa.
Rikov, In timpul cit a lucrat ca Imputernicit extraordinar
al C.M.A. pentru aprovizionarea armatei i flotei rosii 64,
a stiut sa aduca uncle irnbunataviri si treaba a mers destul
de bine. Tiurupa a organizat unul din cele mai bune comi-.
sariate ale poporului. Daca o acorde amindoi o cit mal
mare atencie Imbunatatirii activita0i comisariatelor, in
sensul intaririi controlului executarii si al cresterii respon-

o sa facem macar un mic pas inainte. Avem azi
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18 comisariate, dintre care cel putin 15 nu slut bune de
nimic ; nu poti gasi oriunde comisari destoinici si bine ar fi
ca oamenii sa dea mai multi atentie acestei probleme.
Tov. Rikov trebuie sa faca parte din biroul Comitetului
Central si din Prezidiul C.E.C. din Rusia, pentru ca intre
aceste institutii trebuie sa existe o legatura, i fira o ase-
menea legatura rotile principale merg uneori in gol.

In legatura cu aceasta trebuie sa avem grija sa restrin-
gem comisiile Consiliului Comisarilor Poporului si ale Con-
siliului Muncii i Apararii, pentru ca ele sa-si amoasca
sa-si rezolve propriile lor sarcini in loc sa-si risipeasca for-
tele intr-un numar nesfirsit de comisii. Zile le acestea s-a
procedat la o revizuire a comisiilor. S-a gasit ca exista
120 de comisii. Si cite din ele s-au dovedit a fi necesare ?
Doar 16. 5i asta nu este prima revizuire. In loc s raspunda
de sarcinile lor, in loc sà adopte o hotarire in cadrul Consi-
liului Comisarilor Poporului i sà tie ca raspund .pentru
aceasta hotarire, oamenii se ascund in dosul comisulor. In
aceste comisii nici dracul n-ar putea sa se descurce, fundca
nimeni nu stie cine raspunde ; totul este indica, si pina la
urrna se adopta o hotarire a carei raspundere o poarta cu
totii.

In legatura cu aceasta e necesar s aratam c. trebuie
largita i dezvoltata autonomia i activitatea comisiilor eco-
nomice regionale. Impartirea Rusiei in regmni s-a facut
acum la noi pe baze tiinçifice, dupa criterii economice,
tinindu-se seama de clima, de conditille de trai, de post-
bilitatile de aprovizionare cu combustibil, de existenta
unei industrii locale etc. Pe baza acestei impartiri aufost
create comisiile economice raionale i regionale 65 Desigur,
modificari de amanunt se vor mai face, dar trebuie sa ri-
dicam autoritatea acestor comisii economice.

Trebuie s. facem, apoi, in asa fel ca Comitetul Executiv
Central din Rusia sa actioneze mai energic i sa-si convoace
cu mai multa regularitate sesiunile sale, care ar trebui
alba o durata mai ilunga. Sesiunile trebuie s discute prolec-
tele de legi, care uneori Ant prezentate in pripa Consiliului
Comisarilor Poporului, fara ca acest lucru sa fie absolut
necesar. Mai bine s'51 arninam pentru mai tirziu o chestiune
si sa dam astfel posibilitate lucratorilor din organele locale
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sa examineze cu atentie lucrurile i s fim mai exigenti fata
de cei ce intoomesc legile, ceea ce a Tioi nu se face.

DacI sesiunile Comitetului Executiv Central din Rusia
vor avea o durata mai lunga, se vor imparti in sectii
subcomisii i vor putea s controleze mai riguros activita-
tea, cautind s obtina ceea ce, dupa mine, constituie insusi
miezul, insasi esenta momentului politic actual : centrul de
greutate sa fie mutat asupra selectionarii oamenilor, asupra
controlului executarii efective.

Trebuie sa ne dam seama i s'a nu ne fie teama sa recu-
noastem ca in 99 de cazuri din 100 comunistii cu functii de
raspundere nu sint pusi in locuri corespunzatoare pregatirii
lor actuale, nu stiu sa-si indeplineasca atributiile i trebuie
acum sa invete. Daca recunoastem justetea acestei ce-
rinte, din moment ce avem suficiente posibilitaçi pentru im-
plinirea ei i, judecind dupa situatia internationala ge-
nerala, avem destul timp pentru a reusi sa invatam
atunci trebuie s. facem acest lucru cu once pret.
(Aplauze furtunoase.)
Dani de seama au lost publicate
la 28 'name

C.E.C.
1922 in Izvestila

din Rusin nr. 70
la 28 $i 29 mania

in Pravda' nr. 70 1i 71
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3

CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

28 MARTIE

(A pl a u z e.) Va trebui mai intii sa-mi consacru citva
timp criticii observatiilor ce au fost facute aici de tovarasii
Preobrajenski si Osinski. Cred câ in ceea ce este principal

esential ei au nimerit cu totul alaturi de tinta, dovedind
chiar in cuvintarile lor cit de gresita este linia lor, felul in
care ei inteleg politica.

Tovarasul Preobrajenski a vorbit despre capitalism si
exprimat parerea ca ar trebui deschisa o discutie generala
pe marginea programului 66 Eu cred ca o treaba ca asta ar
fi cea mai neproductiva si mai nepotrivita pierdere de timp.

ne oprim mai intii asupra capitalismului de stat.
Capitalismul de stat spune Preobrajenski inseamna

capitalism, i numai astfel poate i trebuie el si fie inteles".
Eu afirm cá asta-i scolastica. Pina azum, nimeni in istoria
omenirii n-a putut sa scrie o astfel de carte despre capita-
lism, fiindca. abia acum trecem, pentru prima oara, prin asa
ceva. Crçi cit de cit acceptabile despre capitalismul de stat
s-au scris, pina acurn, in niste conditii i Intr-o situatie chid
capitalismul de stat insemna capitalism. Acum s-a creat o
alta situatie, pe care nici Marx si nici un marxist nu puteau
s-o prevada. Si nu trebuie s. privim inapoi. Daca o
scrieti istorie, o sa iasa ceva excelent, dar atunci cind o sa
alcatuiti un manual va trebui sa scrieti : capitalismul de
stat este un capitalism cu totul neasteptat, care n-a fost
prevazut absolut de nimeni, fiindca nimeni nu putea s.
prevada c intr-o tara din cele mai putin dezvoltate pro:
letariatul va ajunge sa cucereasca puterea i va incerca mai
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intii s organizeze marea productie i repartitia pentru ta-
rani, iar apoi, cind datorita unor conditii de ordin cul-
tural nu va fi fost in masura s faca fata acestei sarcini,
va apela la capitalism. Toate acestea n-au fost niciodata
prevazute, dar ele constituie totusi un fapt incontestabil.

Cuvintarea lui Larin arata ca el are o idee .cu totul ne-
clara despre ceea ce este noua politica economica i despre
felul cum trebuie ea privita.

Nu s-a adus nici o obiectie serioasa impotriva faptului
ca a fost nevoie s trecem la noua politica economica.. Pro-
letariatul nu se teme sa recunoasca Ca in revolutie unele
lucruri i-au reusit de minune, in timp ce altele nu i-au reu-

Toate partidele revolutionare care au pierit pina acum
au pient pentru cà erau ingimfate si nu erau in stare sa
vada in ce coma' forta lor si se temeau s vorbeasca despre
slabiciunile bor. Noi insa nu vom pieri, pentru ca nu ne
temem sâ vorbim despre slabiciunile noastre i invatam
si le biruim. (A plauz e.) Capitalismul pe care 1-am ad-
mis noi trebuia sa fie admis. Daca el e rau i respingator, ii
putem aduce unele indreptari, fiindca puterea se afla in
mIinile noastre i n-avem de ce sa ne temem. Acest lucru e
recunoscut de toti, i ar fi ridicol ca el sa fie confundat cu
tendinta de a semana panica. Daca ne-ar fi teamI sa-1 re-
cunoastem, am merge inevitabil spre pieire. Dar cI vom
invata acest lucru i cà vrem invatam o dovedesc cei
trei, patru, cinci ani in decursul carora am invatat, in pe-
rioade de timp mai scurte, unele lucruri si mai complicate.
E drept c noi am fost impini atunci de necesitate. In anii
razboiului am fost impini cu o energie extraordinara, si,
pe cit se pare, pe nici un front si in nici o campanie nu
s-a intimplat sa nu fim impinsi : dusmanul s-a apropiat mai
intii de Moscova pinI la o distanta de vreo suta de verste,
apoi s-a apropiat de Orel si dupa aceea a ajuns la cinci
verste de Petrograd. $i iat c atunci ne-am desmeticit
de-a binelea, am inceput sa* invata'm i s punem in apli-
care cele invatate si 1-am izgonit pe dusman.

Situatia este de o mie de ori mai grea atunci cind ai de-a
face cu un dusman care se afla aici, in viata economica
de fiecare zi. Discutiile pe tema capitalismului de stat, care
au fost purtate pina acum in diferite publicatii, pot fi in-
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cluse, in cel mai bun caz, intr-un manual de istorie. Nu
contest dtusi de putin utilitatea manualelor si nu de mult
am scris Ca ar fi mai bine daca publicitii nostri ar acorda
mai putina aten%ie ziarelor, trancanelii politice, si in schimb
ar scrie niste manuale* sarcina de care muhi dintre ei,
printre care si tov. Larin, s-ar achita de minune. In acest
domeniu calitacile lui ar fi extrem de folositoare, iar pentru
noi s-ar rezolva, n acest caz, o sarcina a carei importan% a. a
subliniat-o Loarte bine tov. Tr 46 cind a aratat ca princi-
palul lucru in momentul de fata este educarea tinerei gene-
ra0, dar ca ne lipsesc materialele necesare. Intr-adevar, ce
materiale foloseste ea pentru studiul stiinwlor sociale ? Niste
vechituri burgheze. E pur i simplu rusinos ! $i asta intr-o
vreme cind exista la noi sute de publicisti marxisti, care ar
putea sa ne dea manuale pentru toate problemele sociale,
dar nu le dau pentru ca nu Ant preocupati de asa ceva
atenvia lor nu este indreptata spre implinirea acestei cerinte.

In legatura cu capitalismul de stat e necesar sa stim ce
trebuie sa folosim ca 1ozinca de agitacie si propaganda,
ce trebuie sa explicam pentru a face ca el sa fie practic
teles. Trebuie sa se stie ca acum, la noi, capitalismul de stat
nu este identic cu acela despre care au scris germanii. El
este un capitalism admis de noi. Este adevarat acest lucru
sau nu ? Toata lumea stie cà este adevarat !

Noi am adoptat la un congres al comunistilor o hotarire
prin care capitalismul de stat este admis de statul nostru
proletar 67, §i acest stat sintem noi. Daca nu 1-am admis asa
cum trebuie, este vina noastra i n-avem de ce s-o aruncam
asupra altora ! Trebuie sa invatam, sa facem totul pentru
ca in statul proletar capitalismul de stat sa nu poata i sa
nu se incumete sa iasa din limitele si condiciile care i-au tost
fixate de catre proletariat si care Ant convenabile pentru el.
$i pe drept cuvint s-a aratat aici ci va trebui s. cinem
seama de taranime ca masa i sa-i acordam libertatea de a
face comerv. Orice muncitor cu judecata incelege ca aceasta
este o masura necesara pentru dictatura proletara i numai
tov. $leapnikov poate sa faca spirite i sã ia in deridere o
asemenea masura. Ea a fost insusita de toti, a fost examinata

* Vezi volumul de fall, p. 54-56. Nota red.
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de o mie de ori, iar dumneata pur i simplu nu vrei s-o
incelegi. Dacl caranul in actualele condicii si in anumite
limite are nevoie de libertatea comercului, trebuie sa i-o
acordam, dar asta nu inseamna c ii yam permite s faca
comerc cu basamac. Pentru asa ceva 11 vom sancciona. Asta
nu inseamna ca vom permite cuiva sa faca comerc cu lite-
ratura politica ce poarta denumirea de mensevica si socialist-
revolucionara si care, in totalitatea ei, e financata de capi-
talistii din intreaga lume.

Iata la ce rn-am referit eu cind am pomenit de mitraliere,
tov. Sleapnikov trebuia sa inceleabcra acest lucru. Ceea ce

spune dinsul e pur i simplu o absurditate !
N-o s. intimidezi cu asta pe nimeni i n-o sà trezesti nici

un fel de compatimire ! (A plauz e. Ilaritat e.)
Sarmanul Sleapnikov ! Lenin se pregatea s indrepte mi-

tralierele spre el.
Este vorba aici de masuri de inriurire pe linie de partid,
nioidecum de nu stiu ce mitraliere. De mitraliere este

vorba atunci cind ne referim la cei ce poarta azi, la noi,
denumirea de mensevici i socialisti-revolucionari si care
trag concluzii de felul acesta : voi vorbici de o retragere
spre capitalism si noi spunem acelasi lucru ; sintem de acord
cu voi ! Auzim mereu rostindu-se asemenea vorbe, si in
strainatate se face o foarte larga agitacie pe tema

vor s cina pe mensevici i pe socialistii-revolucionari
in inchisori, in timp ce ei tnii ingiduie capitalismul. De-
sigur, noi ingaduim capitalismul, insa in limitele in care el
este necesar caranimii. $i asa trebuie ! Altfel caranul nu
poate sa tràiasc i sa se ingrijeasca de gospodaria lui. In
schimb, fara propaganda socialist-revolucionara si men-
sevica, suscinem noi, caranul rus poate s traiasca. Si daca
cineva suscine contrariul, noi ii spunem : mai bine pierim
cu tocii pina la unul, dar nu vorn ceda in faca ta ! Si instan-
tele noastre judecatoresti trebuie sà inceleaga toate astea.
Cind trecem de la Comisia Extraordinara din Rusia la tri-
bunalele politice de stat, trebuie s spunem, la acest congres,
ca nu recunoastem instance judecatoresti situate in afara cla-
selor. Noi avem nevoie de instance judecatoresti proletare,
elective, si ele trebuie s. tie ce admitem noi. Cei ce fac
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parte din aceste instance trebuie sa stie bine ce este capita-
lismul de stat.

In aceasta consta lozinca politica a momentului de fata,
iar nu intr-o discutie despre ceea ce intelegeau profesorii
germani prin capitalismul de stat i ceea ce intelegem noi.
De atunci am trecut prin multe i n-are nici un rost
vim inapoi.

Cit de gresit intelege Preobrajenski, din punct de vedere
politic, aceasta problema se vede din rationamentul lui
despre biroul economic sau despre program 68. Ce minunat
lucru este acest program si cum ii denaturam noi ! $i cum
de se intimpla asa ceva ? Se intimpla pentru c. unii citesc
litera cu litera si rind cu rind, si altceva nu vor s vada.
Au scos un citat izolat i spun : uite aici au existat unele
controverse. Se afirma ca au avut o linie justa facultatile
muncitoresti i celulele comuniste, iar nu cei ce spuneau :
Mai multi' atentie i o atitudine mai moderata fata de spe-
cialisti". Ca celulele comuniste sint minunate, iar facultatile
muncitoresti sint si ele minunate e adevarat, dar ele nu
sint ferite de greseli, nu sint sfinte.

Da, celulele comuniste sint reprezentante ale partidului
nostru i facultatile muncitoresti sint reprezentante ale clasei
noastre, dar ca ele fac greseli si ca noi trebuie sa le corijam
e un adevar elementar. Cum trebuie ele corijate nu stiu,
pentru ca personal n-am participat la sedintele Comitetu-
lui Central in cadrul carora s-a discutat aceasta chestiune.
Stiu insa ca la noi exista exagerari in ce priveste atitudinea
adoptata de facultatile muncitoresti si de celulele comuniste
fatal de profesori. Totusi, atunci cind Comitetul Central,
analizind chestiunea sub toate aspectele, constata ca in
cazul de fatal s-au comis unele exagerari i ca fata de acesti
profesori, care sint straini de noi, care nu sint niste repre:
zentanti ai clasei noastre, trebuie adoptata o atitudine mai
atenta, vine Preobrajenski, scoate programul i spune : nici
un fel de concesii politice acestei paturi, altfel incalcam
programul.

Daca o sa incepem sa conducem astfel partidul, asta o
ne duca in mod sigur la pieire. $i nu pentru ca tov. Pre-
obrajenski nu intelege in mod just politica in general, ci
pentru Ca priveste totul prin prisma a ceea ce constituie

sa
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latura lui pozitiva..: el este un teoretician care se limiteaza
la anumite domenit de idei, familiare i obisnuite, un pro-
pagandist preocupat de diferite masuri cu scop propagan-
distic. Toçi cunosc i apreciaza aceasta latura pozitiva a
tovarasului Preobrajenski ; dar atunci cind abordeaza o
chestiune din punct de vedere politic si administrativ, iese
ceva monstruos. Sa se creeze un Birou Economic ?! Doar
nu e rnult de cind au spus cu totii i s-au declarat cu totii
de acord, obtinindu-se in aceasta privinta o deplina uni-
tate de pareri (ceea ce este deosebit de important, fiindca
de aceastä unitate depinde i actiunea ce trebuie intreprinsa),
ca aparatul de partid trebuie delimitat de cel de stat.

Este extrem de greu sa facem asa ceva : n-avem oameni !
Si iata cà Preobrajenski a ridicat aici, cu multa usurinta,
obiectia ca Stalin detine conducerea a doua comisariate ".
Dar care dintre noi nu pacatuieste ? Cine nu si-a asumat
mai ulte sarcini deodata ? $i cum s-ar putea proceda
altfel ? Ce putem face, in momentul de fatä, pentru a asi-
gura situatia existenta la Comisariatul poporului pentru
problemele nationalitatilor, pentru a rezolva toate proble-
mele turkestane, caucaziene etc. ? Dar toate acestea sint
probleme politice. $i ele trebuie rezolvate, fiindca sint pro-
bleme care au preocupat secole de-a rindul statele europene
si care in republicile democratice sint rezolvate doar intr-o
masura infima. La noi ele se rezolva, i trebuie sa avem un
om la care sa poata veni orice reprezentant al unei natiuni
sau al alteia i sa spuna in amanuntime tot ce are pe inima.
De unde luam ? Cred ca nici Preobrajenski n-ar putea
sa ne indice o aka' candidatur5. decit aceea a tovarasului
Stalin.

Acelasi lucru in ce priveste Inspectia muncitoreasca-tara-
neasca. Aici e vorba de o treaba gigantica. Dar, pentru ca
aceasta institutie sa fie in stare sa-si exercite controlul, este
necesar ca in fruntea ei sa stea un om care se bucura de
autoritate ; altfel rie vom impotmoli, ne vom ineca in in-
trigi marunte.

Tov. Preobrajenski propune sa infiintarn un Birou Eco-
nomic ; dar atunci, din tot ce spunem despre delimitarea
muncii de partid de cea de stat nu se va alege nimic. Dinsul
pare a ne propune o schema buna : de o parte Biroul

sa-1
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tic, de alta parte Biroul Economic si Biroul Organizatoric.
Dar asa ceva se arata a fi simplu numai pe Mrtie, n reali-
tate e insa ridicol ! Nu pot sa intelegnici in ruptul capului
cum de a putut un om cu simtul politicii reale, dupa mei
ani de existenta a Puterii sovietice, sa faca o asemenea pro-
punere i sa insiste asupra adoptarii ei !

Prin ce se deosebeste la noi Biroul Organizatoric de
Biroul ? Se stie doar ca nu se poate delimita precis
care problema este de ordin politic si care de ordin organi-
zatonc. Once problema politica poate sa fie si organiza-
torica, i invers. $i numai o practica incetatenita, in virtutea
careia once problema poate fi transferata de la Biroul
Organizatoric la Biroul Politic, a facut cu putinta o po-
trivia organizare a activitatii Comitetului Central.

A propus cineva vreodata altceva ? Nimeni n-a propus
vreodata altceva, pentru c o alta solutie rationala nu se
poate propune. Nu se poate separa in mod mecanic politicul
de organizatoric. Politica se face prin oameni, i claca.
hirtiile o sa le scrie altii, n-o sa iasa nimic.

Dumneavoastra stiti prea bine ca au fost revolutii in care
la sedintele parlamentare se scriau hirtii, dar hotaririle le
aphcau oameni care apartineau unei alte clase. Cei ce scriau
hirtii primeau apoi un picior in spate si erau dati afara.
Problemele organizatorice nu pot fi despartite de politica..
Politicul este expresia concentrata a economicului.

Tovarasul Kosior se plinge de Comitetul Central, si
dinsul a dat i unele nume (le-am notat pe toate) ; eu per-
sonal nu sint in cunostinta de cauza si nu pot sa raspund,
dar daca pe dumneavoastra, cei de la congresul partidului,
va intereseaza aceasta chestiune, aveti datoria sk alegeti
cite o comisie pentru fiecare dintre cei vizati i s supuneti
pe Kosior i persoanele respective unui interogatoriu foarte
sever 70 Esential in cazul de fata este ca Comitetul Central,
daca i se ia dreptul de a repartiza oamenii cum crede de
cuviinta, nu va putea s ndrumeze activitatea politica. Cu
toate ca atunci cind transferam unele persoane sau altele se
intimpla s facem i unele greseli, imi permit totusi s cred
ca in decursul intregii sale activitati Biroul Politic al Co-
mitetului Central a comis foarte putine greseli. Asta nu e
lauda de sine. Activitatea Biroului Politic nu este verificati

Politic
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de comisii, de oameni numiti de catre partidul nostru, ci
este verificata de albgardisti, este verificata de dusmanii
nostri, i o dovada in acest sens sint rezultatele politicii
noastre, in care n-au existat greseli serioase.

Latura pozitiva a lui Osinski este energia i rivna cu care
indeplineste oHce treaba de care se apuca. Trebuie s facem
in asa fel ca aceasta latura pozitiva a lui Osinski sa fie
pusa in asemenea conditii, indt latura lui slaba sa nu se
poata manifesta (cu toate ca el are sa vocifereze fimdca
e tin om energic totusi acest lucru trebuie facut ; altfel,
ca activist, el este un om pierdut). Cred c noi in Comitetul
Central am luat masuri ca sa imbinam latura lui slaba cu
cea pozitiva.

Cel mai bun material de acuzare impotriva lui Osinski
daca a vrea sa polemizez cu dnsu1, dar nu doresc acest

lucru cel mai bun material ar fi sa tiparim cuvintarea
lui de am i s-o afisam pe un panou... A fost un om...

Fiind loctiitor de comisar i lucrator cu functie de condu-
cere la unul din cele mai importante cornisariate ale poporu-
lui, acest om, care se afla in primele rinduri ale acelora care
in orke problema vin cu o platforma, a propus sa trecem la
sistemul de cabinet 71 Eu afirm ca el este un om complet
pierdut, pierdut pentru totdeauna. Nu ma voi apuca sa
analizez aceasta chestiune i s polemizez in amanuntirne ;
avem tot interesul ca o forca atit de activa cum este Osinski
sa fie just folosita. Daca tov. Osinski nu va aclopta o ati-
tudine tovaraseasca fata de sfaturile ce i-au fost date, in
repetate rinduri, de Comitetul Central, si in care am si eu
o contributie destul de importanta, si nu va deveni mai
ponderat in aceasta privinta, va aluneca inevitabil i defi-
nitiv in mocirla, asa cum i s-a intimplat astazi.

Acest lucru este foarte neplacut pentru niste oameni ca-
rora le place sa-si dezvaluie aptitudinile ; asemenea tendirge
sint legitime chid cineva este bogat inzestrat de natura si
vrea sa dovedeasca acest lucru. S. dea domnul fiecaruia
asa ceva. Dar Comitetul Central trebuie s vegheze ca apti-
tudinile fiecaruia sa se manifeste cu folos. Comitetul Central
trebuie sâ procedeze in asa fel ca trancaneala pe tema calm-
netului s5. fie currnafa, chiar clack' cel care, ca s. zicasa,o
sa sufere amputatia are sa se plinga. Asta o sa fie util.

,
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Trebuie s. ne strunim aptitudinile, pentru a nu nimeri in
aceasta mocirla, i s. ne sfatuim cu colegii din comisariatele
poporului i sL urrnamo linie comuna. Dar s-a facut la noi
ceva fie si intr-un singur comisariat al poporului fara
discutii i controverse ? Nu s-a facut.

Imbunatatirea sistemului de conducere i mobilizarea
psihologica a maselor". Dar asta-i o crima ! Dna congresul
ar adopta un asemenea punct de vedere al reactiunii poli-
tice, asta ar fi pentru el cel mai bun si mai sigur mijloc de
sinucidere.

linbunatatirea sistemului de conducere" ? ! S dea dom-
nul si gasim o iesire din harababura in care ne aflam azi.

N-avem un sistem ? ! Cinci ani de zile ne-am cheltuit
cele mai bune forte pentru a crea acest sistem ! Si el repre-
zintà un mare pas inainte.

Aparatul practic nu e bun ! Dar stim noi cum stau lucru-
rile ? Nu §tim ! Iar Osinski vorbeste ca si cum ar ti. El
este in stare sa se aseze la masa de lucru si 'in 10 minute sa.
intocmeasca un sistem de conducere, si daca aceasta dorinta
nu-i va fi ingradita, va iei ceva daunator si se va face o
greseala politica. In alte conditii insa, i dac i pe viitor va
da dovada de aceeasi strguinta de pina acum, munca lui va
fi foarte folositoare.

Asa se prezinta chestiunea. Apoi trebuie sa spun ca atunci
cind am vorbit despre ceea ce-i mai important, Preobra-
jenski i Osinski au dovedit acest lucru, si in mod deosebit
I-a dovedit Larin. Uitati-vi ce a facut el. Mi-a adus acu-
zatii, glumind foarte satisfacut i facind mult haz.

Asta-i reuseste de minune, asta-i latura lui pozitiva. Daca
aceasta insusire a tovarastilui Larin n-ar fi legata de faptul
ca trebuie s-o aplice la munca de stat, dinsul ar aduce de o
mie de ori mai mult folos republicii, pentru ca este un orn
foarte capabil si are o fantezie foarte bogata. Aceasta e o
calitate extrem de pretioasa. Gresesc aceia care cred cã
numai un poet are nevoie de fantezie. Asta-i o prejudecata
stupida ! Pina si in matematici e nevoie de fantezie, si fara
ea chiar descoperirea calculului diferential i integralar fi
fost imposibila. Fantezia este o calitate foarte pretioasa,
insa la toy. Larin ea cam prisoseste. De pilda, eu as spune
ca daca am imparti in mod egal intreaga lui fantezie intre
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toti membrii P.C. din Rusia, ar fi foarte bine. (R t s e t e,
a p 1 au z e.) Dar atita timp cit nu putem face aceasta
operatie, nu trebuie sa-i incredintam lui Larin vreun fel de
functie de stat, gospod5.reasca, de planificare, economica.
S-ar ajunge la aceeasi situatie ca in vechiul Consiliu eco-
nomic superior, cind Rikov nu se intremase Inca, iar el
lucra i semna I. Larin" in numele intregului consiliu ;
treaba a mers prost nu pentru c. tov. Larin ii manifesta
doar insusirile cele mai rele ; dimpotriva, el le manifesta
pe cele mai bune fiindca nimeni nu se indoieste citusi
de putin de devotamentul si competenta lui totusi
munca nu era bine organizata !

Tocmai asta am si spus eu. E adevarat ca toate astea
sint niste adevaruri elementare. Dar tot pe tema adevaru-
rilor elernentare m-a luat in deridere i Kamkov la congre-
sul socialistilor-revolutionari. El spunea : Lenin propoval-
duieste astazi : «Sal nu funk iar miine adauga : 05al nu
rivnesti la ferneia Asta-i toata intelepciunea lui".
Am auzit asta de la socialistul-revolutionar Kamkov Inca
din 1918 72 $i daca Kamkov, care a insotit aceste argu-
mente cu bubuitul tunurilor, n-a facut nici o impresie, cu
atitmai putin are sa faca impresie Larin. Acum aceste
sarcini trebuie aplicate la principalele mornente ale noii
noastre politici economice. Aici tov. Larin a incercat sa
ducal partidul intr-o directie gresita ; dar dacal ar fi avut
o munca in care si-ar fi putut valorifica multiplele sale
insusiri si in cadrul careia ar fi adus un mare folos tinere-
tului i n-ar fi facut o pozna ca aceea pe care a facut-o la
Comisia de stat a planificarii, ar fi fost cu totul al tceva.
Acolo rnunca lui ar fi lasat urme pentru finara generatie.
Acest lucru 1-am spus, mi se pare, destul de clar. $i atunci
n-am fi avut confuzia pe care a provocat-o aici Lam 73.

Am spus ca Biroului Politic i-a fost prezentata de caltre
Kamenev o propunere-directival in sensul ca trebuie sal se
considere drept util importul de produse alimentare 51. si
se cumpere conserve pe bani sovietici. Larin se afla aid i
a auzit totul foarte bine, el Ii aminteste perfect de bine
totul, i totusi, urcind la tribunal, a spus : Lenin a ultat,
din cauza bolii sa-1 ierfam de data asta ca pentru
orice cheltuiala din fondul de aur trebuie s te adresezi

aimia..
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Biroului Politic". Daca tov. Kamenev ar fi propus ca pen-
tru conservele ce urmau sa fie cumparate sa dam speculan-
tilor francezi ceva din fondul de aur, nici n-am fi stat sag
ascultann. N-am dat pentru conservenici o copeica aur, am
dat bancnote sovietice, si inchipuiti-va le-am cumpa-
rat. Vulfson chiar rn-a asigurat ieri ca.' aceste conserve sint
de bunk calitate (cu toate ca ele n-au sosit inca). Dar eu
nu-1 cred, mai intli sa le gustam, pentru ca s-ar putea si
fie la mijloc o inselaciune. Dar fapt este ca in cazul de
fata Larin a incurcat-o : noi n-am dat nici o copeica aur,
am dat 160 de miliarde de ruble in bancnote sovietice.

Ar fi, desigur, ridicol si absurd sa credem ca, vorbind In
felul acesta, Larin ar fi animat de intentii rele ; nu, nu se
poate vorbi de asa ceva, insa trebuie spus c a' fantezia lui
zboara la un trilion de kilometri si de aceea treaba se
Incurca.

Apoi el a spus ca Comisia de stat a planificarii a propus
sa fie date in arena' trei sferturi din transporturile fero-
viare. Bine ca a spus asta la congresul partidului, unde
Krjijanovski a dat imediat dezmintirea cuvenita. Asa ceva
nu se intImpla prea des. Dar credeti dumneavoastra ca nu-
mai la congresul partidului se face incercarea de a vorbi in
felul acesta ? N-aveti decit sa va interesati la Comisia
Centrala de Control in ce fel au examinat cei de acolo
chestiunea clubului de discutii din Moscova 74, de ce s-a pus,
in general, chestiunea acestui club de discutii, unde tovarasii
Larin si Reazanov... (Reazanov de la locul lui:
«Nu despre fondul de aur am vorbit eu acolo ; s-au spus
acolo lucruri mai rele».) Nu ma aflam atunci la Moscova
si n-am luat parte la examinarea acestei chestiuni, ci am
capatat doar o scurta informatie. (R eazanov: «Nu
trebuie sa dai crezare oricarui zvon».) Asta o stiu dintr-o
convorbire cu tov. Solt, si nu este un zvon, ci o convorbire
cu tin om care a fost numit in Comisia Centrala de Control
de catre congres, care e forul suprem al partidului ; el mi-a
spus, si ceea ce mi-a spus el nu poate sa fie thusi de putin
pus la indoiala. Cine numeste asta un zvon cla dovada de
o mare usurinta. Comisia Centrala de Control a examinat
chestiunea comportarii clubului de discutii si a ajuns in
unanimitate la concluzia ea' acolo lucrurile nu erau in or-

11 Lenin Opere complete, vol. 45



136 V. I. LENIN

dine. Pentru mine e clar unde-i greseala. Astazi Larin, in
treacat, pentru c. s-a lasat incintat i antrenat de propria
lui cuvintare, a ajuns s spuna ca se da in arena. trei
sferturi din transporturile feroviare i c Comitetul Central
a intervenit opunindu-se. Krjijanovski spune ca nu este
adevarat Comitetul Central n-a intervenit, i Larin n-a
inteles despre ce este vorba. Asa se intimpla mereu.

In patru ani de zile noi n-am ajuns sa invatam un lucru
atit de simplu cal un element atit de folositor cum e
Larin trebuie sa fie pus la o munca cu adevarat folositoare
si sa fie eliberat dintr-o functie in care, fara voia lui, aduce
numai prejudicii.

Este aici, mi se pare, ceva destul de nefiresc : avem
dictatura proletariatului, avem o putere care face uz de
teroare, am obtinut victoria asupra tuturor armatelor din
lume, numai asupra armatei lui Larin nu. Aici ne-am ales
cu o infringere totala ! El se apuca intotdeauna tocmai de
ceea ce nu trebuie. Vastele lui cunostinte si priceperea lui
de a-i antrena pe oameni ar fi de un real folos tinerei ge-
neratii, care bijblie n intuneric. Noi nu stim sâ valorificam
cunostintele lui, si de aceea se isca frictiuni si conflicte ;

aceastal privinta, Biroul Politic, Biroul Organizatoric al
Comitetului Central, plenarele Comitetului Central, carora
li se reproseaza ca dispun de prea multa putere, se dovedesc
a nu avea suficienta putere sau autoritate pentru a repar-
tiza in modul cuvenit pe toti tovarasii.

Trebuie sa ne gindim la toate astea si sa examinam serios
problema. Aici se afla centrul de greutate al activitatii
noastre, aici trebuie aduse indreptari. Daca vom face treaba
asta, vom scapa de greutati. Vom ajunge la acest rezultat
indreptind lucrurile, iar nu discutind despre noile sarcini
prevazute in programul agrar, cum au facut Osinski
Larin. Am scris o recenzie asupra programului agrar, pe
care am trimis-o la Comitetul Central *. N-am s vorbesc
acum despre ea, pentru cal oHce membru de partid pe care-I
intereseath cuprinsul ei are dreptul s-o ia de la secretariat
si s-o citeasca. Ea li este pusa oricind la dispozitie. Daca

* Vezi volumul de fai, p. 45-50. Nota red.
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vom da o justa intrebuintare fortelor lui Larin i Osinski
vom curma totodata tendintele lor gresite, vom obtine,

prin valorificarea fortelor lor, un imens folos.
Inchei cu citeva cuvinte despre Sleapnikov. Voiam sa

spun mai multe despre el ; insa Trotki, care din insarci-
narea Comitetului Central a dat impreuna cu Zinoviev, la
plenara Internationalei Comuniste, un raspuns la declaratia
celor 22 75, a epuizat aceasta tema in proportie de 990/0.

In primul rind, tov. Sleapnikov s-a prefacut ca nu inte-
lege ce am vrut eu sa spun cind am vorbit de mitraliere si
de panicarzi ; a facut spirite pe tema asta spunind : de
multe ori am fost eu judecat. Tovarasi, o glurna este, fira
indoiala, un lucru bun. Se intelege ca la o mare adunare nu
poti vorbi fara sa faci glume, pentru c oamenii sint obo-
siti ; e omeneste sa intelegi acest lucru. Dar sint lucruri cu
care nu e permis sa glumesti ; cu unitatea partidului,
bunaoara.

Intr-un moment ca acesta cind sintem inconjurati din
toate partile de dusmani, cind burghezia internationala este
destul de inteligenta ca treaca pe Miliukov la stinga,
sa finanteze pe socialistii-revolutionari pentru editarea a
tot felul de ziare, s impinga pe Vandervelde i pe Otto
Bauer sa porneasca o campanie in legatura cu procesul
socialistilor-revolutionari, sa spuna, in gura mare, ca bol-
sevicii sint niste fiare ; cind acesti oameni au invatat secole
de-a rindul sa faca politic, cind ei dispun de miliarde de
ruble-aur, de franci etc., cind toate acestea sint indreptate
impotriva noastra sa glumesti intr-o asemenea situatie,
asa cum glumeste tov. Sleapnikov spunind ca am fost
judecat la Comitetul Central" s.a.m.d., e un lucru foarte
regretabil, tovarasi. Congresul partidului trebuie s. tragi
concluzii precise. Noi, la Comitetul Central, nu judeca'm
pe nimeni fara rost ! Sleapnikov a fost judecat la Comi-
tetul Central si n-au lipsit decit trei voturi pentru ca el O.
fie exclus din partid 76 Membrii de partid care s-au in-
trunit la acest congres trebuie sa se intereseze de aceasti
chestiune i sa citeasca procesul-verbal al acestei sedinte a
Comitetului Central. Cu asa ceva nu se glumeste !

11*
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Aveti tot dreptul s va adresati Internationalei Comu-
niste. Dar cu mult inainte ca dumneavoastra sa faceti acest
lucru, imensa majoritate a Comitetului Central s-a pronun-
tat pentru excluderea tovarasului Sleapnikov numai Ca
n-au fost intrunite cele doua treimi din voturi prevazute
in Statut. Cu asemenea lucruri nu se poate glumi ! N-ar
strica cunostima de faptul ea" la o adunare a frac-
iunii de partid de la congresul metalurgistilor

tov. Sleapnikov a facut pur i simplu agitacie pentru
sciziune 77.

Despre rolul brosurii tovarasei Kollontai a vorbit
toy. Trotki.

Daca o sa glumim cu asemenea lucruri, atunci in nici un
caz n-o sâ putem rezista in situacia grea in care ne aflam.
Pentru ca sa putem rezista este nevoie, dupa cum am spus,
de trei condivii : prima sa nu se produca o interventie,
a doua criza financiara sa nu fie prea grea, a treia sa
nu facem greseli politice.

Unul dintre cei ce au luat cuvintul aici a spus ca am
vorbit de complicatii politice. Nu, am vorbit de greseli
politice. Daca nu vom face greseli politice, pot sa spun ca
99°/o din membrii de partid vor fi cu noi, la fel si munci-
torii i varanii fara partid, care vor intelege Ca ne aflam
acum Intr-o perioada de invatatura.

Imi amintesc ca, in articolul scris de el cu prilejul ani-
versarii Armatei Roii, tov. Trocki spunea : un an de
InvAatura". Aceasta lozinca este valabila in egala masura
atIt pentru partid, cit i pentru clasa muncitoare. In acest
timp au aparut la noi multe figuri eroice, care, indiscutabil,
au consolidat cotitura care s-a produs in istoria mondiala.
Aceasta nu este o incercare de dezvinovacire pentru ca
n-am inwles sarcina ce sta acum in fga noastra : un an
de invavatura".

Acum sintem cu mult mai puternici decit eram cu un
an in urma. Desigur, burghezia va incerca si de data asta
sa intreprinda o nouà interventie, dar ea va reusi mai ane-
voie deck altadata ; astazi acest lucru e mai greu ca ieri.

luati
membrilor
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Pentru ca sa putem Invata in mod efectiv, trebuie sa nu
toleram nici o greseala" politica'. Nu trebuie sa ne pierdem
vremea judndu-ne cu unitatea partidului, cum face
tov. Sleapnikov. Un asemenea joc este inadmisibil ! Stirn
cà avem destul de pierdut de pe urma luptei din sinul
partidului. Acest invatamint, tovarasi, nu trebuie sa-1
uitam ! Si Comitetul Central poate spune, pe buna drep-
tate, cà in acest an partidul a venit la congres cu mai putin
fraccionism In tindurile sale si mai unit dedt anul trecut.
Nu vreau sa ma laud spunind ca in partidul nostru nu mai
este nimic fractionist. Dar ca acum exista mai putin frac-
tionism e un fapt absolut indiscutabil, un fapt dovedit.

Stiti ca opozivia muncitoreasca" nu mai e dedt o farima
din ceea ce era inainte. Comparavi semnaturile de pe de-
claravia celor 22 cu semnaturile de pe platforma aparuta
inainte de Congresul al X-lea 78 Nu gisim pe ea toate
semnaturile de atunci. Celor care fac uz de dreptul lor
legitim de a se adresa Internationalei Comuniste trebuie sa
le spunem ca nu se cuvenea sa intervina pentru Measnikov.
Istoria cu Measnikov s-a intimplat in vara anului trecut 79.
Nu ma aflam pe atunci la Moscova si i-am scris lui Measni-
kov o lunga scrisoare *, pe care a publicat-o in brosura lui.
Mi-am dat seama ca e un om capabil, ca merita sa stai de
vorba cu el, dar trebuie sa i se spuna ca ar fi ceva inadmi-
sibil sa faci o astfel de critica.

El spune intr-o scrisoare a sa : stringevi laolalta pe toti
nemultumivii din regiunea respectiva. Da, e foarte usor sa
stringi laolalta pe toti nemultumitii din regiunea respectiva.
Asa ne-a vorbit aici Sleapnikov si asa vorbeste in alta
parte tov. Medvedev. (M edvede v, de la locul
1 u i : Cine va informeaza ?") Ma informeaza organe care
au fost instituite de congresul P.C. din Rusia : Biroul Or-
ganizatoric al Comitetului Central, Secretariatul Comitetu-
lui Central, Comisia Centrala de Control. Adresavi-va
acestor organe, daca doriti, si yeti vedea ce fel de cuvintari
vine tov. Medvedev. Daca nu vom pune capat acestei si-

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 44, Bucuregi, Editura politici, 1967,
ed. a doua, p. 76-81. Nota red.
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tuatii, nu vorn putea sa pastram unitatea, or tocmai asta
este, poate, principala noastra cucerire : sa dezvaluim fara
crutare greselile noastre si sal vorbirn despre ele. Daca vorn
intelege limpede acest lucru si la acest congres vom reusi
sa-1 intelegem , nu incape indoiala ca vom fi in stare sa
le inlaturam. (Aplauze furtunoase.)
0 motel relatare a lost publicatà

la
Izvestiia

29 martie 1922 in
C.E.C. din Ratite nr. 71
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4

PROPUNERE PENTRU PROIECTUL DE REZOLUTIE
LA RAPORTUL DELEGATIEI P.C. (b) DIN RUSIA

LA INTERNATIONALA COMUNISTA

Scopul i sensul tacticii de front unic consta In a atrage
in lupta Irnpotriva capitalului mase din ce in ce mai largi
de muncitori, fall a ne da in laturi de la a adresa chiar
liderilor Internationalelor a II-a si a 111/2 propuneri re-
petate de a duce impreuna o asemenea lupta. Atunci cInd
majoritatea muncitorilor instaurat deja reprezentanta
ei de clasa, aclica sovietica, si nu nationalà", adica comuna
cu burghezia, si a rasturnat dominatia politica a burgheziei,
tactica de front unic, fireste, nu ne oate cere sa facem
apel la partide de felul mensevicilor (P.M.S.D.R.")
eserilor (Partidul socialistilor-revolutionari"), deoarece ele
s-au dovedit a fi adversare ale Puterii sovietice. In condi-
tine Puterii sovietice, pentru a largi influenta noastra asu-
pra maselor muncitoresti, n u trebuie s. recurgem la apeluri
cdtre men$evici socialifti-revolutio-
nari,ci sa urmam calea aratata de noi mai sus 80 .

Scris infra 29 martie
i 2 aprilie 1922

si

si-a

si

li

f
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5

IN LEGATURA CU PROIECTUL DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA MUNCA LA SATE 81

SCRISOARE CATRE N. OSINSKI

1. IV. 1922
Tov. Osinski !
Reflectind asupra convorbirii pe care am avut-o cu

dumneata in legatura cu lucrarile comisiei agrare a con-
gresului partidului, am ajuns la concluzia c cea mai arza-
toare sarcina este acum urmatoarea :

sa nu ne legam minile (nici ale partidului, nici ale
Puterii sovietice) cu nici un fel de dispozipi, directive
sau regulamente atita timp cit n-am adunat de pe teren
destule fapte in legatura cu viata economica, atita timp
cit n-am studiat tn suficienta masura condi;iile i ne-
voile reale ale gospodariei ;aranesti de astazi ;

sa nu admitem in nici un caz un lucru care ar fi de-
osebit de primejdios si de daunator in momentul de
faca si de care se pot lesne läsa derutate autoritatile
locale, si anume : o reglementare inutila i nereusita,
prematur i neverificata de experienca.

Ultimul congres al Sovietelor a trasat linia 82 Sarcina
congresului de partid este, dupa parerea mea, s discute,
in cadrul comisiei agrare, aplicarea ei din punctul de ve-
dere al practicii §i al experientei locale ; sa insarcineze atit
Comitetul Central al P.C. din Rusia cit i Comisariatul
poporului pentru agricultura (Puterea sovietica in general)
sä stringi cu mai multa minuciozitate fapte probante cit
mai complete ; sa dea dispoziçii sau, mai exact, directive
fractiunii comuniste de la viitoarea sesiune a C.E.C. din
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Rusia ca la detalizarea hotaririi congresului Sovietelor,
adica la transformarea acestei hotariri in legi noi si mai
amanuntite, sa fie cit se poate de circumspecta, pentru a nu
ingreuia, printr-o interventie nechibzuita, dezvoltarea cu
succes a productiei agricole.

Acum, dupa parerea mea, trebuie sa ne temem mai mult
ca de orice tocmai de o interventie nechibzuita, atita timp
cit n-am studiat Inca temeinic nevoile reale ale vietii agri-
cole locale §i capacitatile reale ale aparatului local al puterii
(capacitatea de a nu face rau in numele dorintei pioase de
a face bine).

De aceea cred cà rezolutia pe care ar fi dorit s-o adopte
pe baza lucrarilor comisiei agrare congresul parti-

dului ar trebui sa aiba aproxirnativ urrnatoarea
forma :

1. Congresul partidului ia cunostinta de comuni-
carea cu privire la lucrarile comisiei agrare ; el con-
stata insuficienta materialului cu privire la experienta
muncii pe teren care a fost strins pima acum i tra-:
seaza drept sarcina primordiala, atit partidului cit
fractiunilor comuniste din toate institutiile sovietice,
sa stringa in mod minutios i s studieze cu toata aten-
tia experienta practica locala.

2. Congresul considera drept gresite masurile de des-
fiintare (sau de transformare pripita ?) a unor insti-
tutii ale cooperatiei agricole i recomanda ca in aceasta
privinta sa se procedeze cu cea mai mare precautie.

3. In ce priveste conditiile de folosire a muncii sa-
lariate in agricultura si de arendare a pamintului, con-
gresul recomanda tuturor activistilor din acest domeniu
sa nu stinjeneasca prin formalitati excesive nici pri-
mul, nici cel de-al doilea fenomen, ci sa se limiteze
puna in aplicare hotaririle ultimului congres al Sovie-
telor i totodata s studieze prin ce anume masuri
practice ar fi mai indicat sa se limiteze excesele si exa-
gerarile daunatoare in aceasta privinta.

4. Congresul considera ca' obiectivul primordial si
cel mai important al intregii munci de partid in rindu-
rile taranimii este sa dea un ajutor practic pentru ex-

si

sS
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tinderea imediata a suprafetelor cultivate, largirea
suprafetelor insamintate, sporirea cantitatii de produse
agricole si usurarea conditiilor grele in care traieste
taranimea ; totodatã trebuie sa sprijine si sa stimuleze
prin toate fortele si mijloacele ajutorarea partii celei
mai sarace a taranimii si sa caute ca, printr-o munca
perseverenta, sa elaboreze masuri care in aceasta pri-
vinta sa se dovedeasca in mod practic utile chiar si in
actualele conditii, atit de grele.

Cu salutari comuniste, Lenin
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6

CUVINTARE IN LEGATURA
CU PUBLICAREA DE ANUNTURI IN PRAVDA"

2 APRILIE 83

Tovarasi ! Aici s-a produs o incurcatura aproape inevi-
tabila. Am cerut cuvintul pentru o chestiune de regulament
(lucru subliniat de tov. presedinte), si nu pentru a rosti o
cuvintare de incheiere. Am cerut cuvintul pentru o chestiune
de regulament, si anume pentru a ruga congresul sa se abatä
de la regula si normele stabilite. Exista regula ca, dupa ce
o hotarire a fost adoptatä, orice interventie in problema
respectiva sa fie considerata drept nereglementara. Rog
congresul sa-mi acorde 4-5 minute pentru a ma pronunta
impotriva unei hotariri care in mod gresit a fost adoptata.

Cind am aflat el congresul a adoptat aceasta hotarire
si ca ea a fost sustinuta de toy. Reazanov... (R e az an o v :
Nu-i adevarat !") Bine ca macar o hotarire absurda a
fost adoptata fail ca Reazanov sa fie de acord. Intr-ade-
var, daca ar fi fost vorba de o naiva domnisoara de noua-
sprezece ani, care ar fi auzit abia ieri CI exista pe lumea
asta comunism si, dupa ce si-ar fi pus o rochie alba cu
panglicute rosii, ar fi spus ca comunistii sint niste negustori
sinceri, atunci asa ceva ar fi fost chiar caraghios, am fi ris
din toata inima, dar, in realitate, ce facem noi ? De unde
o sa ia bani Pravda", pe care ati lipsit-o de anunturi ? Se
pune intrebarea : de citi bani are nevoie Pravda" ca sa
nu ramina in urrna fata de Izvestiia" ? Nu stiti ? Atunci
nici eu nu stiu !
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7

CUVINTARE ROSTITA
LA INCHEIEREA LUCRARILOR CONGRESULUI

2 APRILIE

Tovarasi ! Lucrarile congresului nostru se apropie de
sfirsit.

Prima deosebire ce ne izbeste cind facem o comparatie
intreacest congres si cel precedent este o mai mare coeziune,
o mai mare unammitate, o mai mare unitate organizatorica.

Numai o mica parte a unei parti din opozitia de la con-
gresul precedent s-a situat in afara partidului 84.

In problema sindicatelor si a noii politici economice nu
s-au manifestat divergence in partidul nostru sau, claca s-au
manifestat, ele au fost cu totul neinsemnate.

Ceea ce e esential si principal, ceea ce ne-a adus nou"
acest congres, este dovada vie ca dusmanii nostri, care au
sustinut si sustin intr-una ca partidul nostru imbatrineste,
ca-si pierde supletea spiritului si a intregului sau organism,
nu au dreptate.

Nu, noi nu ne-am pierdut aceasta suplete.
Cind a trebuit in urma situatiei obiective ce s-a creat

in Rusia si in lumea intreaga sa mergem inainte, sa por-
nim cu tot curajul, cu toata repeziciunea si hotarirea o
ofensiva impotriva dusmanului, noi am pornit. Si vom sti
sa facern si pe viitor acest lucru ori de cite ori va fi nevoie.

Prin aceasta noi am ridicat revolutia noastra la o Trial-
time nemaivazuta in istorie. Nici o putere din lume, oricite
nenorociri, oricite suferinte si chinuri ar mai putea ea sa
aduca milioanelor si milioanelor de oameni, nu va putea sa
rapeasca principalele cuceriri ale revolutiei noastre, fiindca
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acum aceste cuceriri nu mai sint ale noastre" ele sint
cuceriri istorice de irnportanta mondiala.

Si atunci cind, in primavara anului 1921, s-a vazut cà
detasamentul nostru de avangarda, detasamentul de avan-
garda al revolutiei, este amenintat de primejdia de a se rupe
de masa poporului, de masa taranimii, pe care el trebuie s-o
duca inainte cu pricepere, am luat hotarirea ferma i una-
nima de a efectua o retragere. $i In anul care s-a scurs noi
ne-am retras, in general, intr-o ordine revolutionara.

Revolutiile proletariatului, aflate in plink* maturizare in
toate tarile inaintate din lume, nu vor putea sa-si rezolve
sarcinile daca capacitatea lor de a lupta si ataca cu abne-
gatie nu se va imbina cu priceperea lor de a se retrage in
ordine revolutionara. Experienta celei de-a doua etape
luptei noastre, experienta retragerii, are sa fie, probabil,
ea de folos pe viitor muncitorilor, cel putin in unele tari,
dupa cum experienta noastra din prima faza a revolutiei.
experienta ofensivei duse cu un curaj fara margini va fi,
iära indoiala, de folos muncitorilor din toate tarile.

Acum am hotarit s declaram ca retragerea e terminata.
Asta inseamn c toate sarcinile politicii noastre capata

un aspect nou.
Esential in momentul de fata este ca avangarda sa nu se

teama s depuna eforturi pentru propria ei educare, pentru
propria ei transformare, s recunoasca deschis ca nu poseda
suficienta pregatire i pricepere. Esential este ca in mo-
mentul de fata s mergem mereu inainte, formind o masa
incomparabil mai larga si mai puterruca, i neaparat im-
preuna cu taranimea, dovedindu-i prin fapte, prm prac-
tica, prin experienta, c noi invatam i vom invata cum s-o
ajutam, cum s-o carauzim. Aceasta sarcina, in actuala si-
tunic internationala si cu actualul nivel al fortelor de pro-
ductie din Rusia, nu poate fi rezolvata altfel decit proce-
clind cu incetineala, cu prudenta, cu seriozitate i verificind
de o mie de ori in mod practic fiecare pas pe care-I facem.

Chiar daca se vor gasi in partidul nostru unele glasuri
care sa se ridice impotriva acestei inaintari extrem de 'in-
cete si de prudente, ele vor avea un caracter cu totul izolat.

Partidul, in intregul sau, a inteles i va dovedi acum
prin fapte ca a Inteles c e necesar ca in momentul de

a
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faca sa-si organizeze munca in felul acesta, si numai in felul
acesta. $i, din moment ce am in%eles acest lucru, vom fi in
stare sa ne atingem scopul.

Declar incheiate lucrarile celui de-al XI-lea Congres
al Partidului Comunist din Rusia.

Pravda" nr. 76 fi Izvestiia
C EC. din Rusia nr. 76

din 4 aprilie 1922
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al P.C. (b) din Rusia, n-a luat cuvintul in legatura cu aceasta,
problema. 68.

48 Toate completarile i observatiile lui V. I. Lenin la proiectul de
declaracie a deleggiei sovietice la Conferinca de la Genova, pre-
zentat de G. V. Cicerin, au fost luate in consideracie. Declaratia
delegatiei sovietice a fost citita de Cicerin in prima sedincl ple-
nara a Conferincei de la Genova, la 10 aprilie 1922. 69.

49 V. I. Lenin se refera' la urmatorul text din proiectul de cuvintare
al lui G. V. Cicerin : Noi acordam cea mai mare importanca
primului punct din rezolutia de la Cannes cu privire la recu-
noasterea reciproca a sistemelor politice i economice existenti
in cele doua lagare ale lumii contemporane (Arhiva centralà di
partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C.
al P.C.U.S.). Lenin a facut sublinieri pe marginea acestui text
din proiectul lui Cicerin. Cuvintele de care e vorba la punctele
2, 3 si 4 din aceste observacii sint subliniate de Lenin in proiectut
lui Cicerin. 69.

50 Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia a avut loc la MOSCON711
intre 27 martie si 2 aprilie 1922.

El a fost convocat la un an dupa terminarea razboiului civil
trecerea Tarii sovietice la opera de construccie economica pas-

nick' i a avut ca sarcina. s faca bilantul primului an de aplicare
a noii politici economice i s traseze planul viitoarei constructii.
socialiste.

Congresul a fost precedat de o ampla munc a. de pregatire des-
fasurata. de C.C. sub conducerea lui V. I. Lenin. Cele mai impor-
tance documente ale congresului au fost elaborate de Lenin sail
cu participarea lui. Cu ocazia intocmirii proiectului de rezolutie
cu privire la intarirea partidului si la noile lui sarcini care urma
sa fie prezentat la congres, el a scris trei scrisori acre Comitetul
Central in legatura cu conditiile de primire a noi membri in partid.
Lenin a participat indeaproape la elaborarea rezolutiei la raportul
politic al C.C., a facut o propunere pentru proiectul de rezolutie
la raportul delegatiei P.C. (b) din Rusia la Internationala Comu-
nista. El a supus unei aspre critici tezele enuncate de E. A. Pre-
obrajenski in Principiile fundamentale ale politica P.C. (b) din
Rusia in satul contemporan" si a formulat principalele teze din
rezolutia congresului cu privire la munca la sate. Lenin a elaborat
Proiectul de teze cu privire la rolul si la sarcinile sindicatelor in
conditiile noii politici economice" (vezi Opere complete, vol. 44..
Bucuresti, Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 344-356), care
a stat la baza hotaririi adoptate de C.C. in aceasta problema si
aprobate de congres. Cu pucin timp inainte de deschiderea con-
gresului, Lenin, neavind posibilitatea sã participe personal la lu-
crarile plenarei Comitetului Central care a avut loc la 25 martie.
a inaintat plenarei spre examinare planul raportului politic al
Comitetului Central. Plenara a adoptat, cu mici completari, acesi
plan si ordinea de zi a congresului. Dupa aceea, Lenin a elaborat

si
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un plan amanunvit al raportului politic, in care a vinut seama de
completarile aduse de plenara.

La lucrarile Congresului al XI-lea au participat 522 de delegati
cu vot deliberativ si 164 cu vot consultativ. Cuvintarea de des-
chidere a fost rostita de V. I. Lenin.

Ordinea de zi a congresului a fost urmatoarea : 1) Raportul
politic al C.C. 2) Raportul organizatoric al C.C. 3) Raportul
Comisiei de revizie. 4) Raportul C.C.C. 5) Raportul delegaviei
P.C. (b) din Rusia la Internationala Comunistä. 6) Sindicatele.
7) Armata Rosie. 8) Politica financiara. 9) Rezultatele acviunii
de curavire a rindurilor partidului si de intarire a lui ; corapoarte :
despre munca in rindurile tineretului, despre presa si propaganda.
10) Alegerea C.C. si a C.C.C. In afara de aceasta, congresul a
ales o comisie pentru pregitirea materialelor privind munca parti-
dului la sate in vederea discutarii lor in comisia agrara a con-
gresului si a elaborarii unei rezolucii.

Raportul asupra activitatii politice a C.C. al partidului a fosr
prezentat de V. I. Lenin. El a aritat cä cel mai important eveni-
ment al vievii internationale in momentul de fail sint pregatirile-
pentru convocarea Conferinvei de la Genova si cà guvernul sovietic,
declarindu-se de acord sa participe la aceasta conferinva, urma-
reste consolidarea pacii si stabilirea de legituri comerciale cu
statele capitaliste. Expunind O. fundamentind planul construqiei
socialiste, care urma sa fie realizata pe baza noii I3olitici econo-
mice, Lenin a pus problema opririi retragerii si a regruparii
fortelor in vederea pregatirii unei ofensive impotriva elementelor
capitaliste. In cuvintul de incheiere Lenin a al-kat lipsa de temei
a celor spuse in cuvintarile lor de E. A. Preobrajenski, N. Osinski
(V. V. Obolenski), I. Larin, A. G. $leapnikov, care incercasera si
revizuiascà linia partidului in problema aplicarii noii politici
economice.

Congresul a aprobat linia politica si organizatorica a C.C_
al partidului, a apreciat Ca necesitatea de a face concesu capi-
talismului privat nu mai exista g ca retragerea in acest sens s:a.
terminat. Congresul a stabilit ca principala sarcina care sta in
fata partidului este aceea de a-si regrupa forvele pentru a asigura
traducerea in viata a politicii sale. El a atras .atenvia asupra ne-
cesitatii unei delimitari mai precise a funcvulor organelor de
partid si de stat, in asa fel ca partidul, exercitind conducerea
politicii Statului sovietic, sa asigure cresterea rolului Sovietelor
in opera de construcvie economica. Congresul a aprobat activi-
tatea desfasurata de delegacia P.C. (b) din Rusia la Internationala
Comunista g s-a solidarizat cu linia politica a Comitetului Exe-
cutiv al Internationalei Comuniste, cu tactica de front unic
adoptati g aplicata de el.

Un Toc insemnat a ocupat in lucrarile acestui congres pro-
blema rolului sindicatelor in conditiile noii politici economice-
Incercarea lui Trotki de a rastalmici tezele Comitetului Central,
in sensul ca ele ar decurge din vechea lui pozivie de etatizare a
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sindicatelor, si de a contesta valabilitatea rezolutiei adoptate de
Congresul al X-lea in problema sindicatelor n-a fost sprijinità
de participantn la congres. Congresul a adoptat in aceasta pro-
blema o rezolutie in care se arita ca sindicatele trebuie sà devina
cel mai apropiat colaborator al puterii de stat in toata activi-
tatea ei politica si economica si a confirmat importanta lor ca
scoala a comunismului.

Congresul a analizat problemele politicii financiare a Sta-
tului sovietic si a trasat masuri pentru echilibrarea bugetara,
pentru sporirea veniturilor statului si a subliniat necesitatea de
a stimula trecerea taranimii de la economia de consum (na-
turala) la economia de marfuri ca singura garantie pentru ridi-
carea agriculturii.

In cea de-a 11-a sedinta a congresului s-a dat citire unei
comunicari a comisiei agrare. In rezolutia Cu privire la munca
la sate" s-a considerat c e nevoie de o studiere foarte atenta
a experientei acumulate in munca practica locala si au fost con-
damnate diferitele incercari de a folosi procedee administrativ-
birocratice in raporturile cu cooperativele agricole. Congresul a
stabilit ca sarcina principala a partidului la sate consta in acor-
darea de ajutor practic tarinimii in vederea sporirii productiei
produselor agricole.

0 insemnatate deosebita a avut rezolutia congresului Cu
privire la intirirea partidului si la noile sale sarcini". In aceasta
rezolutie erau formulate sarcini i misuri concrete pentru inta-
rirea legaturilor partidului cu masele i intarirea rolului sau condu:
cator, pentru imbunatatirea activitatii aparatului de partid
intarirea disciplinei de partid. Pentru a impiedica patrunderea
unor elemente straine in rindurile partidului, in aceasta rezolutie
au fost stabilite noi conditii de primire in partid.

Congresul a adoptat o hotarire Cu privire la sarcinile i telu-
rile comisiilor de control", a aprobat Regulamentul comisiilor de
control", Regulamentul Comisiei centrale de revizie", a analizat
problema activitatii Uniunii Tineretului Comunist din Rusia, a
presei i propagandei, precum i problema muncii in rindul
muncitoarelor si tarancelor.

La 2 aprilie, congresul a ascultat o comunicare in legatura
cu lucrarile consfatuirii delegatilor militari si a adoptat o sem
de hotariri cu privire la intarirea Armatei Rosn, in care se sta.-
ruia asupra necesitatii de a spori capacitatea de .lupta a ar-
matei, chiar daca situatia internationala a Republicii Sovietice
va permite sa se procedeze la o reducere a efectivelor ei.

In rezolutia Cu privire la unii membri ai fostei «opozitii
muncitoresti*", congresul a stabilit ea: este inadmisibil ca acestia
sa continue lupta lor fractionista antipartinica, a condamnat cu
toata hotarirea comportarea unor membri ai opozitiei munci-
toresti" care comunicasera Internationalei Comuniste date false,
care denaturau adevaratul tablou al relatiilor dintre partid
intreaga clasi muncitoare (vezi Rezolutiile i hotaririle con-
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greselor, conferinvelor Partidului Comunist al Uniunii Sovictice
si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru li-
teratura politica', 1954, p. 672-673). Congresul a subliniat a
unitatea partidului si stricta disciplina de partid constituie con-
ditia de capetenie pentru victoria clasei muncitoare.

In cuvintul sau de incheiere a lucrarilor congresului, Lenin
si-a exprirnat convingerea ca nici o forta nu va putea sa ra-
peasca cuceririle revoluitei, intrucit ek sint cuceriri istorice-
mondiale, si a partidul isi va indeplini sarcinile ce-i stau in
fata si isi va atinge telul urmarit. 71.

51 Este vorba despre Congresu/ al X-lea al P.C. (b) din Rusia pH-
mul congres dupa terminarea razboiului civil si trecerea la
constructia pasnica.

Congresul a avut loc intre 8 si 16 martie 1921 la Moscova.
Potrivit datelor comisiei de validare, la lucrarile lui au parti-
cipat 694 de delegati cu vot deliberativ si 296 cu vot consulta-
tiv, reprezentind 732 521 de membri de partid. Congresul a
adoptat hotariri cu privire la principalele probleme din viata
politica si economia a tarii. Lucrarile lui au fost conduse de
V. I. Lenin. El a rostit cuvintarea de deschidere a congresului,
a prezentat raportul de activitate politica al Comitetului Central,
raportul cu privire la inlocuirea predarii obligatorii a surplu-
surilor de produse agricole printr-un impozit in natua si pe cel
cu privire la unitatea partidului si devierea anarhosindicalista,
a rostit o cuvintare in legatura cu sindicatele si alta in problema
combustibilului, precum si cuvintarea de incheiere a lucrarilor
congresului. Tot el a pregatit proiectele celor mai importante
rezolutii adoptate de congres. In raportul de activitate al Comi-
tetului Central si in raportul cu privire la inlocuirea preciarii
obligatorii a surplusurilor de produse agricole printr-un impozit
in natura, Lenin a dat o fundamentare teoretica si politica a
necesitatii trecerii la noua politica economica. Pe baza raportu-
lui prezentat de Lenin, congresul a adoptat istorica hotarire cu
privire la inlocuirea predarii obligatorii a surplusurilor de pro-
duse agricole printr-un impozit in natura, cu privire la trecerea
partidului de la comunismul de razboi" la noua politica eco-
nomica, care avea drept scop atragerea milioanelor de tarani la
opera de construire a socialismului, de faurire a bazei economice
a societatii socialiste.

Congresul a acordat o deosebita atentie unitatii partidului.
Gruparile oportuniste, deli infrinte in organizatiile de partid in
cursul discutiei cu privire la sindicate, la congres au luat atitu-
dine impotriva rolului conciliator al partidului in constructia
economia si de star. In interventiile sale, Lenin a supus unei
critici severe conceptiile antimarxiste ale gruparilor opozitio-
niste. In rezolutia Cu privire la unitatea partidului" (vezi
Opere complete, vol. 43, Bucuresti, Editura politica, 1966, ed.
a doua, p. 91-94), care a fost adoptata la propunerea lui Lenin,
se prevedea dizolvarea imediata a tuturor gruparilor fractio-
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niste. Congresul a dat imputernicire Comitetului Central sà
aplice, ca o masura extrema, excluderea din partid a acelora
dintre membrii Comitetului Central care au pornit pe calea
fractionismului. Congresul a adoptat totodati rezolutia intocmita
cle Lenin Cu privire la devierea sindicalista si anarhistä din
partidul nostru" (vezi op. cit., p. 95-99). Congresul a trasat
masuri pentru largirea democratiei interne de partid, pentru re-
organizarea activitatii partidului pe baze largi, democratice, in
conditiile constructiei socialiste pasnice.

Un loc important a ocupat in lucrarile Congresului al X-lea
problema rolului sindicatelor in opera de constructie economica.
Ficind bilantul discutiei cu privire la sindicate, congresul a con-
damnat cu hotarire conceptiile trotkistilor, ale buharinistilor, ale
opozitiei muncitoreste, ale grupului centralismului democratic"
si ale altor grupari oportuniste si, cu o majoritate covirsitoare de
voturi, a aprobat platforma leninista, in care erau definite rolul
si sarcinile sindicatelor ca scoala a comunismului si erau formu-
late masuri pentru largirea democratiei sindicale.

Un rol imens in definirea politicii nationale a partidului in
noile conditii au avut hotaririle Congresului al X-lea cu privire
la problema nationall, care au fost elaborate de o comisie sub
conducerea lui Lenin. Congresul a trasat ca sarcina lichidarea
completa a inegalitatii de fapt a popoarelor altadata asuprite
si atragerea lor la o participare activa la construirea socialismului.
El a condamnat devierile antipartinice in problema naponala
sovinismul de natiune dominanta si nationalismul local, care
constituiau un pericol serios pentru cauza comunismului si a in-
ternationalismului proletar.

Congresul al X-lea al partidului a ales un nou Comitet Cen-
tral, compus din 25 de persoane, in frunte cu V. I. Lenin. 80.

52 Opozitia muncitoreascr grup fractionist antipartinic, in
frunte cu A. G. $leapnikov, S. P. Medvedev, A. M. Kollontai,
I. H. Lutovinov si altii. Grupul s-a manifestat pentru prima oara
sub aceastä denumire in septembrie 1920, la cea de-a IX-a Con-
ferinti generala a P.C. (b) din Rusia ; in noiembrie el a pasit
pe calea luptei fractioniste si a subminärii unititii partidului,
organizind la Conferinta organizatiei guberniale Moscova
a P.C. (b) din Rusia o consfatuire separata. Opozivia muncito-
reascr s-a constituit definitiv in cursul discutiei cu privire la
sindicate din anii 1920-1921. Conceptille acestui grup erau o
expresie a devierii anarhosindicaliste din rindurile partidului. Ele
au fost expuse mai complet intr-o brosuri a Aleksandrei M.
Kollontai, Opozitia muncitoreascr, publicata in preajma Con-
gresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia. Negind rolul conducator
al partidului comunist in sistemul dictaturii proletariatului si
desconsiderind cu totul insemnatatea itatului proletar in con-
struirea economiei socialiste, opozitia muncitoreasca" propunea
c a conducerea intregii economii nationale sa fie incredintata
unui congres general al producatorilor", grupati in sindicate ale



ADNOTARI 647

producatorilor ; acestea urmau sa aleaga un organ central, care sa
conduca intreaga economie a tarii. Opozitia muncitoreascr
opunea Statului sovietic i partidului comunist sindicatele, consi-
derind cà cea mai Malta forma de organizare a clasei muncitoare
nu este partidul, ci sindicatele. Platforma opozitiei muncitoreste,.
in ceea ce priveste problemele interne de partici, consta in acu-
zatiile calomnioase aduse conducerii partidului ca s-a rupt de
rnasele de partid", ca subapreciaza fortele creatoare ale prole-
tariatului", ca virfurile partidului au degenerat".

Congresul al X-lea a dat o lovitura zdrobitoare conceptiilor
activitatii fractioniste a opozitiei muncitoresti". In rezolutia

Cu privire la devierea sindicalista i anarhista din partidul
nostru" propusa de Lenin, se sublinia ca conceptiile opozitiei
muncitoresti" sint gresite din punct de vedere teoretic, urmaresc

slabeasca in fapt linia generala consecventa a partidului co-
munist, ajutl in fapt dusmanilor de clasa ai revolutiei proletare"
(Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. si ale
plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literaturi
politica, 1954, p. 549). Congresul a considerat cä propagarea
ideilor opozitiei muncitoresti" este incompatibill cu calitatea de
membru al partidului comunist. Dupa congres, cea mai mare
parte din membrii de rind au rupt orice legatura cu opozitia
muncitoreasca" si au sprijinit linia partidului. Unele resturi ale
opozitiei insa, in frunte cu $leapnikov i Medvedev, si-au men-
tinut organizatia lor ilegala 6 au continuat sa desfasoare o pro-
paganda antipartinici, pe care incercau s-o camufleze cu o.
frazeologie de stinga". Din punct de vedere organizatoric, opo-
zitia muncitoreasca" a fost definitiv zdrobita in 1922, la
Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Vezi i adnotarea
75. 93.

53 Este vorba, probabil, despre o parte din delegatia Partidului
Comunist Francez la prima plenari largita a Comitetului Executiv
al Internationalei Comuniste Daniel Renoult, Louis Sellier
altii, care n-au inteles esenta i insemnatatea noii politici econo-
mice a P.C. (b) din Rusia, considerind ca n.e.p.-ul ar duce la
restaurarea capitalismului in Rusia si la slabirea miscarii revolu-
tionare mondiale.

Prima plenatli largita a Comitetului Executiv al Internatio-
nalei Comuniste a avut loc la Moscova intre 21 februarie
4 martie 1922. La lucrarile ei au participat 105 delegati dirk
36 de tari.

Pe ordinea de zi a plenarei au fost inscrise urmatoarele pro-
bleme : rapoarte cu privire la activitatea partidelor comuniste
din Germania, Franta, Cehoslovacia, Marea Britanie, Italia,
America, Polonia i tarile balcanice ; darea de seama a Comite-
tului Executiv al Internationalei Comuniste ; tactica frontului
unic ; miscarea sindicala ; pericolul unui nou razboi ; noua
politica economica etc. Problema centrall a plenarei a fost tactica
frontului unic. Plenara a recomandat tuturor partidelor comuniste
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sä stabileasca in mod concret formele de aplicare a tacticii
frontului unic in conditiile specifice ale fiecarei tari. In tezele
Noua politica economica a Rusiei Sovietice" a fost confirmati
justetea i subliniati importanta internationall a noii politici
economice. 94.

54 Lenin se refera la articolul lui M. RAltosi Noua politica econo-
mica in Rusia Sovietica", in care se facea o analiza a brosurii
lui Otto Bauer *Der neue Kurs* in Sowjetrussland", Wien, 1921.
Articolul a fost publicat in martie 1922, in nr. 20 al revistei
Internationala Comunista"

Internationala Comunista" revista, organ de presa al Co-
mitetului Executiv al Internationalei Comuniste ; aparea in
lirnbile rusa, germana, franceza, engleza, spanioll i chineza.
Primul numar a aparut la 1 mai 1919. Revista incetat
aparitia in iunie 1943, in urma hotaririi din 15 mai 1943 a Pre-
zidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste cu
privire la autodizolvarea Internationalei Comuniste. 95.

55 Este vorba despre lupta dintre bolsevicii i mensevicii aflati in
emigratie. 96.

56 Lenin se refera la Comisia C.M.A. pentru societatile mixte, care
a fost infiintata prin hotarirea din 15 februarie 1922 a C.M.A.
Presedinte al acestei comisii a fost numit G. I. Sokolnikov.
Potrivit Regulamentului de functionare a comisiei", adoptat de
C.M.A. la 8 martie 1922, ei ii revenea sarcina de a analiza
propunerile cu privire la infiintarea societatilor comerciale
industriale si a institutillor de credit cu participarea statului
(societati mixte) i a societatilor pe actiuni de toate tipurile"
(Colectie de hotariri i dispozitii ale guvernului muncitoresc-
taranesc", Moscova, 1922, nr. 23, din 15 aprilie, p. 251 si 387).

La 4 aprilie 1922, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
decretul cu privire la infiintarea Comitetului principal pentru
concesiuni i societati pe actiuni de pe linga C.M.A. si a dizolvat
Comisia pentru societatile mixte. 97.

57 Indupleccitorlef porecla data de soldati lui A. F. Kerenski,
ministru de razboi in guvernul provizoriu, pentru faptul ca el,
raspunzind dorintelor imperialistilor anglo-francezi si ale burghe-
ziei ruse, in vara anului 1917, cu prilejul vizitei sale pe front,
a incercat sa induplece pe soldati sa porneasca la ofensiva. 98.

58 Este vorba despre cartea lui A. I. Todorski Un an de lupta .cu
arma i cu plugul", editata in 1918 de Comitetul executiv .al ju-
detului Vesiegonsk din gubernia Tver. Cartea a fost scrisa de
A. I. Todorski, redactor al ziarului judetean, ca o dare de seama
asupra activitatii organelor Puterii sovietice din acest judet in
decurs de un an, prezentata Comitetului de partid al guberniei
Tver cu prilejul aniversarii Revolutiei din Octombrie. Ea a fost
scoasa intr-un tiraj de 1 000 de exemplare, difuzatl in toate
comunele i satele din judet i trimisi redactiilor ziarelor centrale
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celor din guberniile vecine. Lenin, dupa ce a citit-o, notat
imediat : O carte excelenta I Aleksandr Todorski
eUn an de lupta cu arma fi cu plugul.... (Deosebit de instructiv
este paragraful sau capitolul cu subtitlul eFabrica de cherestea

cea de pielariex., p. 61, 62)" si a scris numaidecit un bilet
secretarei de serviciu : Rog sa se transcrie la =sink in 2 exem-
plare, din cartea lui Todorski partea cu subtitlul eFabrica de
cherestea i cea de pielarie, (p. 61-62, cu indicatia exacta a
cartii) i s mi se trimita mie un exemplar, iar unul sa ramini
la mine in arhiva, ca sa fie usor de gasit". $i mai departe :
...P.S. Dupa copiere, confruntare i verificare, cartea sa-mi fie
restituita tot mie" (Iscoriceskii Arhiv", 1958, nr. 4, p. 4).

0 deosebita atentie a acordat Lenin urmatorului alineat de
la p. 62 a acestei carti : Dna' le dam peste mina exploatatori-
lor, daca-i facem inofensivi sau le dam «lovitura de gratie*,
inseamna ca facem treaba pe jumatate. Treaba va fi indeplinita
cu succes atunci cind ii vom face sa munceasca i cind cu cele
in faptuite cu miinile lor vom contribui la imbunititirea vietii
noi i la intarirea Puterii sovietice". Lenin a subliniat acest
alineat, I-a insemnat pe margine cu trei linii si a notat N.B."
(acest exemplar al cartii, cu sublinierile i insemnarile lui Lenin,
se pastreaza la Arhiva centrala de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.), apoi l-a citat in
articolul sat: Un mic tablou pentru lamurirea unor mari pro-
bleme", scris la sfirsitul anului 1918 sau la inceputul anului 1919.
Lenin a al-kat ca din experienta muncii de constructie a orga-
nelor de stat din judetul Vesiegonsk trebuie trase cele mai
serioase invataminte pentru cele mai importante probleme ale
constructiei socialiste" si a recomandat ca aceasta carte a lui To-
dorski sa fie mai larg difuzata (vezi Opere complete, vol. 37,
Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 422-429).

Cartea a fost reeditatà in mai multe rinduri. Ultima editie
a aparut in 1961, impreuna cu o schita despre Vesiegonskul de
astazi : Lucruri maH in cele mici". 103.

59 Este vorba despre recensamintul activistilor cu functii de raspun-
dere care a fost efectuat in iulie 1921 pentru a stabili compo-
nenta numerica i calitativa a cadrelor conducatoare de .partid
in centrele guberniale i judetene, repartizarea lor tentoriala
pentru a vedea daca sint just folosite. 107.

60 Este vorba despre Directia centrala a industriei carbunelui din
Donbass (D.C.I.C.), care a depus eforturi insemnate pentru or-
ganizarea extractiei de carbune la minde mari din Donbass, dar
a subapreciat importanta repunerii in exploatare a minelor nuci
si a refacerii altor ramuri ale industriei i totodata a inabusit
initiativa organizatillor locale de partid i sindicale in opera de
constructie economicá.

G. L. Peatakov, care se afla la conducerea acestei directii
centrale, a pornit pe calea procedeelor administrative, a aplicarii
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unor metode militar-birocratice in conducerea industriei, ceea ce
a constituit o piedici pentru atragerea maselor muncitoare la
opera de refacere a economiei in Donbass. Aceasta a dus la
ivirea unor divergente intre lucratorii cu functii de conducere
ain economic, cit i intre Directia centrala a industriei carbune-
lui i cadrele locale. La cea de-a VI-a Conferinfa a P.C. (b) din
Ucraina, care a avut loc intre 9 si 13 decembrie 1921, delegati
ai organizatiei din Donbass 6 ai altor organizatii au condamnat
cu toata hotarirea metodele de munca ale lui Peatakov. Dupa
aceasta conferinta el a fost eliberat din functia pe care o detinea
in Donbass. 114.

61 Lenin se referl la urmatoarea telegrama din Varsovia, publicata
in nr. 65, din 22 martie 1922, al ziarului Pravda" sub titlul
comun Franta. Impotriva militarismului" : Presa franceza
acordg o mare atentie discursului, deosebit de impresionant, pc
care deputatul comunist Jean Reynaud I-a rostit in parlament,
in cadrul dezbaterilor asupra legii cu privire la termenul serviciu-
lui militar, si care era indreptat impotriva militarismului 6
imperialismului. In asurzitorul vacarm iscat in bancile celor de
dreapta, Jean Reynaud a declarat ca proletariatul va prefera
faca insurectie decit sa fie atras din nou in razboi. In timp ce
burghezii umbla dupa dividende a spus el , proletariatului
nu-i este mai putin scumpg revolutia sociala din Franca din
anul 1793, pe care el o va duce ping la victoria finala...". 115.

62 Manifestul de la Basel din 1912 manifestul cu privire la
r5."zboi adoptat de Congresul socialist international extraordinar
care s-a tinut la Basel in zilele de 24 si 25 noiembrie 1912. Ma-
nifestul punea in garda popoarele impotriva pericolului iminent
al unui razboi imperialist mondial, dezvaluia scopurile de jaf
ale acestui razboi i chema pe muncitorii din toate tarile si duca
o lupti energicä pentru pace, sa opuna imperialismului capitalist
forta solidaritatii internationale a proletariatului". In Manitestul
de la Basel a fost inclus punctul din rezolutia Congresului de la
Stuttgart (1907) formulat de Lenin in care se spunea
in cazul izbucnirii unui razboi imperialist, socialistii trebuie s.
foloseasca criza economica si politic provocata de razboi pentru
a grabi caderea dominatiei de clash' a burgheziei si a desfasura
lupta pentru revolutia socialista. 115.

63 Comisia Centrala de Verificare, formata din 5 membri, a fost
instituità de C.C. al P.C. (b) din Rusia la 25 iunie 1921 pe
toat durata actiunii de curatire a rindurilor partidului, ca organ
insarcinat cu conducerea activitatii comisiilor locale de verificare
(vezi Pravda" nr. 140 din 30 iunie 1921). Comisia Centrala de
Verificare a prezentat in doua rinduri dare de seami asupra
rezultatelor verificarii membrilor de partid (o data.' la Conferinta
a XI-a si a doua oara la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din
Rusia). 121.

64 Functia de imputernicit extraordinar al Consiliului Apararii Mun-
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citoresti-Tiranesti pentru aprovizionarea Armatei si Flotei Rosii
a fost instituita prin decretul C.E.C. din Rusia din 8 iulie 1919
Cu privire la unele schimbari in organizarea aprovizionärii
Armatei Rosii" (vezi Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 150 din
11 iulie 1919). Printr-o hotarire a C.E.C. din Rusia, la 16 au-
gust 1921 aparatul acestor imputerniciti a fost desfiintat, iar
personalul i inventarul lui au fost transferate organelor Consi-
liului economic superior. 122.

65 Comisiile economice regionale organe locale ale Consiliului
Muncii i Apar-aril, create la inceputul anului 1921 in baza ho-
tarIrii celui de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia (decembrie 1920) Cu privire la organele locale de con-
ducere economica".

Potrivit Regulamentului provizoriu cu privire la organele
economice regionale", care a fost sanctionat de C.M.A. si semnat
de V. I. Lenin (vezi Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 68 din
30 martie 1921), comisiile economice regionale au fost infiintate
in vederea coordonarii si intaririi activitatii tuturor organelor
economice locale si a comisiilor economice guberniale. Princi-
palele sarcini ale comisiilor economice regionale constau in a
urmari aplicarea intocmai si la timp a hotaririlor in probleme
economice ale tuturor organelor superioare, a analiza i coordona
planurile economice ale regiunilor, a controla modul cum sint
ele realizate, a urmari folosirea judicioasa a resurselor materiale,
a stimula initiativa locala. Din comisiile economice regionale
faceau parte reprezentanti locali ai Consiliului economic superior,
ai comisariatelor poporului pentru caile de comunicatie, pentru
aprovizionare, agrtcultura, munci, finante, Inspectia muncito-
reasca-tarineasca (cu vot consultativ) i ai C.C.S. din Rusia.
Presedintii comisiilor economice regionale erau numiti de C.M.A.

Lenin acorda o mare importantl comisiilor economice, cauta
sa atraga in munca de control al activitatii lor si de analiza a
materialelor intocmite de ele diverse institutii sovietice, aratind
ca darile de seama ale comisiilor economice trebuie studiate cu
atentie. El a propus ca aceste dari de seama sa fie aduse la
cunostinta unor grupuri mari de comunisti i sa se publice in
presa relatari In legatura cu activitatea comisiilor economice
(vezi volumul de fatal, p. 165-166). Largirea activitatii comi-
siilor economice locale era considerati de Lenin ca un important
mijloc pentru o justa organizare a activitatii organelor centrale,
pentru restringerea aparatului lor, sporirea responsabilititii lu-
cratorilor acestora, stimularea initiativei in activitatea economica
a organelor locale de conducere 5i a maselor largi de oameni
ai muncii.

In rezolutia sa La raportul Comitetului Central", Congrcsul
al XI-lea al P.C. (b) din Rusia a subliniat ca in viitor acti-
Titatea de constructie economica pe scara intregului stat se poate
sprijini exclusiv pe experienta acumulata de organele locale".
(Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor Partidului

37 Lenin Opere complete. vol. 45
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Comunist al Uniunii Sovietice g ale olenarelor C.C.". oartea I,
Bucuregi, Editura pentru literatura politica, 1954, p. 619). 123.

66 Lenin se refera.' la acea parte din cuvintarea lui E. A. Preobra-
jenski in care acesta ridica obiectii impotriva modului cum pune
Lenin problema capitalismului de stat" in conditiile dictaturii
proletariatului. 125.

67 Lenin se refera la rezolutia Republica sovietica In incercuirea
capitalista" adoptata de Congresul al X-lea al P.C. (b) din
Rusia (vezi Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 5i ale plenarelor
partea I, Bucure5ti, Editura pentru literatura politica, 1954.
P. 583-585). 127.

68 In cuvintarea sa, E. A. Preobrajenski a propus ca pentru con-
ducerea constructiei economice O. se Infiinteze, alaturi de Biroul
Politic 5i Biroul Organizatoric al C.C. al P.C. (b) din Rusia,
Inca* un organ al Comitetului Central Biroul Economic. Pro-
punerea aceasta a fost respinsi de Biroul Politic Inca inainte
de congres.

In continuare, Preobrajenski a acuzat Comitetul Central de
incalcarea acelei pa/1i din programul partidului care se referea
la atitudinea fata de specia1i5tii burghezi i in care se spunea
ca, concomitent cu crearea unei ambiance tovara5e5ti pentru
munca specialwilor i cu grija pentru ridicarea nivelului lor de
trai, este necesar sa nu se faca concesii politice acestei paturi
sociale i sä fie contracarate tentativele ei contrarevolutionare.
Preobrajenski sustinea ca Comitetul Central a admis sa se faca
o concesie politica profesorilor universitari care au participat la
grevele ce au avut loc in 1921-1922 la o serie de institutii de
invätamint superior din Moscova, Kazan, Petrograd 5i din ahe
ora5e. Una din principalele revendicari ale corpului profesoral
era aceea de a se revizui noul Regulament de functionare a
institutiilor de invatamint superior" elaborat de Directia genera15
a 5colilor politehnice-profesionale 5i a institutiilor de invdcimint
superior §.1 aprobata in toarnna anului 1921 de Consiliul Comi-
sarilor Poporului. Profesorii s-au pronuntat impotriva infiintarii
de facultati muncitore5ti pe linga institutiile de Invátamint su-
perior, Impotriva dispozitiei, consfintite de noul regulament, ca la
conducerea institutiilor de invatamint superior sa participe re-
prezentanti ai studentilor, ai sindicatelor i ai Directiei generale
a 5colilor politehnice-profesionale 5i a institutiilor de invatamint
superior au cerut sa se acorde acest drept colegiilor profesorale
5i au formulat totodata o serie de revendicari economice. Directia
oenerala a 5coli1or politehnice-profesionale 5i a institutiilor de
invatamint superior, la conducerea careia se afla pe atunci
Preobrajenski, a adoptat o pozitie gre5ita, insistind ca fati.de toti
profesorii grevi5ti 55 se adopte cele mai aspre mäsuri, inclusiv
arestarea. 0 pozitie similara au adoptat i celulele comuniste i ta-
cultatile muncitore5ti de la unele institutii de invatamint superior

C.C.",

--
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Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia s-a ocupat in
repetate rinduri de aceasti problema pornind de la necesitatea
unei atitudini mai maleabile faç de specialisti, el a corectat
linia gresita a Direcriei generale a §colilor politehnice-profesionale
5i a institutiilor de invacamint superior si a insarcinat pe activistii
cu funccii de conducere din Comisariatul poporului pentru inva-
cimint A. V. Lunacearski, M. N. Pokrovski 6 alcii sa
exarnineze temeinic revendicarile corpului profesoral universitar

faca concesii politice, principiale, sa ajunga la o in-
celegere cu el (vezi, in legatura cu aceasta problema, scrisorile
lui V. I. Lenin aparute in Culegeri din Lenin', vol. XXXIV,
p. 406, 6 vol. XXXVI, p. 216-219). In februarie 1922, Biroul
Politic a instituit o comisie, formata din reprezentanci at Comi-
sariatului poporului pentru invacamint, ai C.C. al sindicatului
lucratorilor din invacamint i ai corpului profesoral universitar,
care &I analizeze situacia economica a invacarnintului superior si
a considerat ca este necesara punerea in aplicare a noului
Regulament de funccionare a instituciilor de invacamint su-
perior", de curind adoptat. In urma repetatelor consfatuiri ;inure
de acre cornisie cu corpul profesoral umversitar si a altor masuri
intreprinse din insarcinarea C.C. al partidului de clue Comisa-
riatul poporului pentru invIcamint, grevele au luat sfirsit.

129.

69 I. V. Stalin a decinut funccia de comisar al poporului pentru
problemele nationalitacilor din momentul infiincarri acestui co-
misariat 26 octombrie (8 noiembrie) 1917 6 pina la desfiin-
carea lui (iulie 1923). Cu incepere din martie 1919, el a fost 5i
comisar al poporului pentru controlul de stat, iar dupa reorgani-
zarea, in februarie 1920, a acestui comisariat 6 Ora la 25 apri-
lie 1922 comisar al poporului pentru Inspeccia muncitoreasca-
taraneasca. 130.

70 V. V. Kosior, in cuvintarea sa, a acuzat C.C. al partidului ca,
mutind pe unii activisti de partid si sindicali cu funccii de
raspundere, s-a lasat condus de considerente fraccioniste. Aceasta
acuzatie a fost resping de V. M. Molotov, care, in cuvintul sat.,
de incheiere la raportul organizatoric al Comitetului Central, a
prezentat o serie de fapte care dovedeau c persoanele citate de
Kosior au fost trecute in alte funccii numai i numai din consi-
derente de ordin practic. 131.

71 N. Osinski (V. V. Obolenski), in cuvintarea sa, a propus sa se
creeze un cabinet" al comisarilor a carui componenca sa nu fie
stabilitä de C.E.C. din Rusia, ci numai de presedintele acestuia,
care raspunde in fata C.E.C. din Rusia.

Luind notice In timpul dezbaterilor de la congres, V. I. Lenin
a scris :

((oSa se creeze un cabinet b*))
un singur membru trebuie sä creeze un cabinet" (Culegeri

din Lenin", vol. XIII, 1930, P. 22). 132.

37*

;

si, /Ara' sI
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72 Este vorba, pe cit se pare, despre o cuvintare rostita de B. Kam-
kov la cel de-al III-lea Congres al partidului eserilor de stinga
(28 iunie-1 iulie 1918) si indreptati impotriva articolului lui
V. I. Lenin Sarcinile imediate ale Puterii sovietice", in care
Lenin scria : Tine in mod riguros i constiincios socoteala
banilor, gospodareste cu economie, nu trindavi, nu fura, pastreazi
cea mai strictl disciplini in munca tocmai aceste lozinci, de
care ii bateau joc, pe buna dreptate, proletarii revolutionari
atunci cind burghezia cauta sa-si mascheze cu astfel de vorbe
dominatia ei de clash' exploatatoare, devin acum, dupa ce bur-
ghezia a fost doborita, lozincile imediate i principale ale mo-
mentului de fata" (Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Editura
politica, 1965, ed. a doua, p. 184). Kamkov a repetat la congres
ceea ce scrisese in articolul sau In captivitatea contrarevolutiei"
(Nas Puti", 1918, nr. II, mai). 134.

73 I. Larin, in cuvintarea rostita de el la congres, a afirmat cä o
comisie competenta a C.S.P. a elaborat ca material pentru tra-
tativele delegatiei sovietice la Conferinta de la Genova propu-
nerea de a da in arenda (sub forma de concesiune) 3/4 din
reteaua de cai ferate a t 'Orli, comunicatiile pe apa Petrograd-
Ribinsk, uzinele metalurgice din Ural, cu o retea de drumuri de
vreo 3 000 de verste, i industria electrotehnica.

Aceasta afirmatie a lui Larin a fost dezmintita de G. M. Krji-
janovski in interventia sa. 134.

74 Clubul de discurii de pe linga Comitetul organizatiei Moscova
a P.C. (b) din Rusia a fost organizat in august 1921. In confor-
mitate cu hotarirea din 29 decembrie 1921 a Secretariatului
Biroului Comitetului organizatiei Moscova a P.C. (b) din Rusia,
au fost organizate cluburi de discutii si in raioanele Moscovel.
Aceste cluburi aveau ca sarcina sa discute probleme ale construc-
tiei de partid si de stat, probleme ale politicii economice a Re-
publicii sovietice si altele. In curind insa tribuna clubului de
discutii de pe linga Comitetul organizatiei Moscova a P.C. (b)
din Rusia a inceput sa fie folosita de diferite grupari opozitio-
piste pentru propagarea conceptiilor lor. Problema clubului de
discutii a fost discutata de Comisia Centrala de Control, care,
intr-o hotarire adoptata de ea, constata ca, in ultima vreme,
la acest club discutiile au capatat un caracter nepartinic, de-
magogic", si recomanda Comitetului organizatiei Moscova a
partidului sa acorde o deosebiti. atentie activitatii clubului".

La 20 februarie 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, examinind chestiunea clubului de discutii, a recomandat
Comitetului organizatiei Moscova sa revizuiasca componenta con-
ducerii acestui club si sa ia toate masurile pentru ca el sa fie
intr-adevar un club in care se discuta probleme ce intereseaza
masele largi" (Arhiva centrala de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). 135.

si



ADNOMRI 655

75 Declaratia celor 22' declaratie antipartinica, inaintata. la
26 februarie 1922 Prezidiului plenarei largite a Cornitetului
Executiv al Internationalei Comuniste de catre un grup de
membri ai fostei opozitii muncitoresti" (A. G. Sleapnikov,
S. P. Medvedev, A. M. Kollontai, G. I. Measnikov i altii), care
continua sa existe ca fractiune, in ciuda rezolutiei adoptate de
Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia Cu privire la unitatea
partidului". In aceasta declaratie, care a fost inaintata Prezidiu-
lui Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste farâ instiin-
tarea prealabila a C.C. al P.C. (b) din Rusia si a reprezentantilor
lui in Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste, se
afirma ca in ceea ce priveste frontul unic, la noi in tara lucru-
rile nu stau prea bine", ca centrele de conducere ale partidului
ignoreaza nevoile i interesele muncitorilor i ca partidul se afla
in pragul sciziunii.

Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste a desemnat
o comisie, compusa din C. Zetkin, M. Cachin, I. Frees, V. Ko-
larov, K. Kreibich, U. Terracini si A. Mac-Manus, care sa
examineze declaratia celor 22". Pe baza raportului acestei co-
misii, plenara C.C. al I.C. a adoptat la 4 martie, cu unanimitate
cle voturi i patru abcineri, o rezolutie prin care a respins acu-
zatiile aduse in declaratie, a infierat pozitia celor 22, care era in
contradictie cu hotiririle Congresului al X-lea al P.C. (b) din
Rusia i dadea dusmanilor comunismului o armi impotriv a
partidului si impotriva dictaturii proletare". Plenara a avertizat
pe semnatarii declaratiei ca continuarea luptei incepute de ei ii
va duce neaparat la o contradictie cu P.C. din Rusia, cu sarcinile
lui, cu interesele proletariatului din aceasta tara i ii va pune,
astfel, in afara rindurilor Internationalei a III-a" (vezi Con-
gresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Dare de seami steno-
grafica", Moscova, 1961, P. 751-752).

Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia a ales o comisie
de 19 membri care sa examineze declaratia celor 22. Comisia a
cercetat cu atentie toate materialele legate de activitatea grupului
fostei opozitii muncitoresti". Pe baza raportului prezentat de
comisie, congresul, in sedinta inchisa din 2 aprilie, a adoptat o
rezolutie speciala Cu privire la unii membri ai fostei «opozicii
muncitorestiv", in care se spunea : Congresul considera absolut
inadmisibil faptul cà s-au comunicat Internationalei Comuniste
date a caror falsitate a fost stabilita de comisia speciala desem-
math.' de Internationala Comunistà. Congresul infiereaza cu toata
hotirirea comportarea unora dintre membrii acestui grup, care, in
explicatiile lor, au comunicat comisiei Internationalei Comuniste
date false cu privire la partid, date care denatureaza adeviratul
tablou al relatiilor reciproce dintre P.C. din Rusia i intreaga
clasa muncitoare in general". Congresul a avertizat pe Sleapni-
kov, Medvedev 5i Kollontai di, in caz cà vor mai intreprinde
actiuni fractioniste, antipartinice, vor fi exclusi din partid (vezi
Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor Partidului
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Comunist al Uniunii Sovietice si ale plenarelor C.C.", partea I,
Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954, p. 672-673).

137,

76 Lenin se refera la sedinta plenara comuna din 9 august 1921
a C.C. al P.C. (b) din Rusia g a Comisiei Centrale de Control,
in care, la propunerea lui Lenin, s-a discutat chestiunea incalcarii
disciplinei de partid de catre A. G. $leapnikov, membru al Co-
mitetului Central. Convocarea acestei sedinte a fost prilejuita in
primul rind de cuvintarea rostitä de $leapnikov in iulie 1921
la o adunare a membrilor celulei P.C. (b) din Rusia de la
Centrala electrica din Moscova, unde el a supus unei critici
violente unele hotariri ale guvernului si in special hotarirea
adoptata de Consiliul economic superior in conformitate cu
politica generala a Comitetului Central de a da in arencla
o serie de intreprinderi. Pe baza rezolutki Cu privire la unitatea
partidului" adoptata de Congresul al X-lea, Lenin a cerut ca
$leapnikov, pentru comportarea lui antipartinica, si fie scos din
Comitetul Central 6 exclus din partid. Motivind aceasta pro-
punere, Lenin a aratat ca Comitetul Central al partidului nu
poate admite ca politica sa sa fie torpilati de vreunul din
membrii sai. Dar aceasta masura extrema n-a fost aplicata, din
cauza ca a lipsit un vot pentru a intruni cele 2/3 din voturile
necesare ale membrilor si membrilor supleanti ai Comitetului
Central. A fost adoptata in unanimitate (cu trei abtineri) urma-
toarea hotarire : Avind in vedere repetata incalcare a discipli-
nei de partid de catre tov. $leapnikov ca membru al C.C.,
adunarea stabileste ca pe viitor sint inadmisibile orice manifestari
ale toy. $leapnikov in afara C.C., cum ar fi cuvintari, declaratii,
critici indreptate impotriva politicii C.C. si care vin in contra:
dictie cu hotaririle ce exprima cu adevarat opinia congresulut
partidului, si pune cu toata taria problema claca este posibili
activitatea tov. $leapnikov in cadrul Comitetului Central. De
aceea, adunarea cere in mod categoric tov. $leapnikov sa-si
schimbe radical, in aceastä privintä, intreaga sa comportare
politica, punind-o in conformitate cu linia C.C., din care el face
parte. In cazul cind tov. Sleapnikov nu-si va schimba pe viitor
comportarea, C.C. este insarcinat sa convoace o adunare ase-
manatoare pentru a examina din nou aceasta problema". (Re-
zolutiile si hotaririle congreselor, conferintelor Partidului Co-
munist al Uniunii Sovietice g ale plenarelor C.C.", partea I,
Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954, P. 671).

137,

77 Dat fiind ca. opozitia muncitoreasca" se bucura de o influenta
considerabill in C.C. al Sindicatului muncitorilor metalurgisti,
la 4 martie 1922 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a
considerat ca e necesar ca fractiunea comunista a celui de-al
V-lea Congres general al Sindicatului muncitorilor metalurgisti
din Rusia sa fie informata despre hotarirea comisiei, instituita.
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de catre plenara largita a Comitetului Executiv al Internatio-
nalei Comuniste, pentru examinarea declaratiei celor 22". Luind
cuvintul in sedinca fractiunii la 6 martie, A. G. Sleapnikov a
acuzat comisia Internationalei Comuniste de lipsi de obiectivi-
tate in examinarea declaratiei celor 22, s-a pronuntat impo-
triva rezolutiei adoptate in aceasti problemi de catre plenara
lirgitS a C.E. al I.C., a repetat tezele demagogice ale declaratiei
si a incercat sa demonstreze ci ea n-a urmàrit scopuri fractio-
niste. Interventia lui Sleapnikov n-a fost sprijiniti de cei pre-
zenti. Fractiunea, in unanimitate (cu cinci abtineri), a adoptat
urmitoarea rezolutie : Ascultind hotilrirea adoptatà in unanimi-
tate de comisie si de plenara Internationalei Comuniste, precum

explicatiile date de tov. Zinoviev, Sleapnikov si K. Zetkin cu
privire la declaratia celor 22 de comunisti, fractiunea celui
de-al V-lea Congres general al Sindicatului muncitorilor me-
talurgisti saluta aceasta hotarire a organului suprem al comunis-
mului international si considerl ca. este de datoria fiecirui co-
munist sI se supuni fãrá rezerve acestei hotAriri. Totodari,
fractiunea comunisti avertizeazâ pe tovarasi asupra pericolulni
repetirii unor asemenea fenomene, care amenintä cu sciziunea pe
cel mai disciplinat partid comunist din lume partidul rus.
In numele acestei strinse unitäti, fractiunea comunistI face apel
la tovarSsii care au sernnat declaratia sa dea dovadl de mai
multi discipling, stipinire de sine si spirit de ordine, mai cu
seaml intr-un moment atit de greu ca acela prin care trecern azi,
cind cea mai mici instabilitate in Partidul comunist din Rusia,
care conduce prima republica muncitoreascS din lume, face si
sporeascà insolenta i increderea in sine a burgheziei mondiale,
in lupta ei impotriva statului proletar si a clasei muncitoare inter-
nationale" (Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Dare de
searra stenografici", Moscova, 1961, p. 752). 138.

78 V. I. Lenin se refers la Tezele «opozitiei muncitoresti*", care
au fost publicate in nr. 15, din 25 ianuarie 1921, al ziarului
Pravda". Din cei 38 de semnatari ai acestor teze, numai 9 au
semnat declaratia celor 22". 139.

79 G. I. Measnikov a organizat in raionul Motoviliha (gubernia
Perm) un grup antipartinic, care a pornit lupta impotriva poli-
ticii partidului. Biroul Organizatoric al P.C. (b) din Rusia a
analizat la 29 iulie 1921 cuvintarile rostite de Measnikov in
organizatia Perm, articolul sau Probleme spinoase i memoriul
inaintat de el Comitetului Central al P.C. (b) din Rusia, le-a
apreciat ca antipartinice si a instituit o comisie cu misiunea de a
cerceta activitatea lui Measnikov. Pe baza raportului prezentat
de comisie, Biroul Organizatoric al C.C. al P.C. (b) din Rusia,
la 22 august, a apreciat tezele lui Measnikov ca incompatibile
cu interesele partidului, i-a pus in vedere ci nu-i este permis

expura tezele in fata unor adunSri de partid oficiale, 1-a
rechemat din organizatia Perm si 1-a lisat la dispozitia Cornice-

.sB-si
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tului Central. Measnikov nu s-a supus hotaririi Comiretului
Central si, intorcindu-se la Motoviliha, a continuat sa destasoare
activitate antipartinica. El a incercat totodata sa organizeze uli
grup antipartinic la Petrograd. Comisia instituita de C.C.
al P.C. (b) din Rusia, analizind activitatea lui Measnikov, a
propus excluderea lui din partid pentru incalcarea repetata a
disciplinei de partid i pentru organizarea contrar hotaririi
adoptate de Congresul al X-lea cu privire la unitatea partidu-
lui a unei grupari aparte de lupta impotriva partidului. La
20 februarie 1922 hotirirea de excludere a lui Measnikov, adop-
tata de comisie, a fost aprobati de Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, cu completarea cã dupa un an Measnikov
are dreptul sa ceara si fie reprimit in pallid (vezi Congresul
al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Dare de seami stenografica",
Moscova, 1961, p. 748-749).

In legatura cu Measnikov vezi i Culegeri din Lenin",
vol. XXXVI, 1959, p. 299 si 308. 139.

80 Formularea propusa de V. I. Lenin a fost inclusa in intregime
in Rezolutia la raportul delegatiei P.C. (b) din Rusia la Inter-
nationala Comunistr, adoptata de Congresul al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia la 2 aprilie 1922 (vezi Rezolutiile i hotaririle con-
greselor, conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru li-
teratura politica, 1954, p. 619-621). 141.

81 Prezentul document a fost scris in legatura cu activitatea co-
misiei agrare a Congresului al XI-lea al partidului.

Problema politicii P.C. (b) din Rusia la sate n-a fost inclusa
in ordinea de zi a Congresului al XI-lea. La propunerea facuta
de M. P. Tomski in numele consfatuirii delegatiilor, congresul
a ales o comisie compusi din 9 membri care sa pregateasca ma-
terialele in legatura cu activitatea la sate, care urma sa fie dezba-
tura in comisia agrara. Din materialele comisiei s7a pastrat un
chestionar pentru membrii ei, la a carui intocmire s-a tinut
seama de observatiile i propunerile acute de V. I. Lenin in
scrisoarea sa din 16 martie 1922 catre Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia (vezi volumul de fatä, p. 45-50).

In cursul dezbaterilor care au avut loc in comisia agrara s-a
constatat c organizatiile locale n-au capatat Inca destula
experienta pentru traducerea in viata a hotaririlor adoptate de
Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia cu privire la politica
partidului la sate si de Congresul al IX-lea al Sovietelor cu
privire la masurile necesare pentru intarirea i dezvoltarea
agriculturii.

Lenin, care a urmarit cu atentie dezbaterile in legatura cu
aceasta problema, a propus in prezenta scrisoare, adresata lui
N. Osinski i trimisa apoi, din insarcinarea lui Lenin, tuturor
membrilor Biroului Politic, ca comisia agrara sa elaboreze o re-
zolutie cu caracter practic, care sl puna ca sarcina principala.
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studierea i prelucrarea experienvei locale. In aceeasi zi, dupa
cum informeaza undeva Osinski, scrisoarea a fost citita de toti
membrii comisiei instituite de congres, iar proiectului de rezolutie
propus de Lenin i s-a dat citire in fma tuturor membrilor co-
misiei agrare, care, apoi, l-au adoptat. La 2 aprilie, congresul a
aprobat rezoluvia Cu privire la munca la sate", In care au intrat
in intregime toate propunerile lui Lenin. Congresul a Insarcinat
totodata Comitetul Central sa Infiinteze pe Fingal C.C. o comisie
pentru munca la sate (vezi Rezoluciile i hotaririle congreselor,
conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si ale
plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura
politica, 1954, p. 636-637). 142.

82 Lenin se refera la Hotarirea cu privire la masurile de intärire
dezvoltare a agriculturii" si la Hotarirea cu privire la coope-

ratia agricola", adoptate de cel de-al IX-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia, care a avut loc intre 22 .5i 27 decem-
brie 1921 (vezi Cel de-al IX-lea Congres general al Sovietelor
de deputaci ai muncitorilor, caranilor, ostasilor rosii i cazacilor
din Rusia. Dare de seam.. stenografica", Moscova, 1922,
p. 286-294.)

Congresul a aratat Ca refacerea in cel mai scurt timp a agri-
culturii constituie o cond4ie necesara pentru ridicarea intregti
economii nationale si a sch4at un amplu program de masuri prac-
tice pentru intarirea si dezvoltarea agriculturii. Congresul a con-
siderat ca este necesar sa se acorde agriculturii credite pe termen
lung, sa se dezvolte invavamIntul agricol, si fie sporita producia
de masini i unelte agricole etc. Comisariatul poporului pentru
agricultura a fost Insarcinat sa elaboreze i sa puna in aplicare
masurile necesare pentru proteccia, refacerea si dezvoltarea

Congresul a hotarit infiinvarea, pe lingi. C.E.C. din Rusia,
a unei comisii agrare Investite cu imputerniciri speciale, iar pe
linga comitetele executive locale a unor comitete agricole gu-
berniale si judetene in vederea campaniei agricole de primavara din
anul 1922.

Stabilind masurile necesare pentru ridicarea gospodariei tara-
nelti individuale, congresul a trasat totodata sarcina dezvolarii
cooperatiei la sate ca baza pentru intarirea continua a fornielor
de gospodarire colectiva. El a pus In vedere tuturor organelor
Puterii sovietice ca le revine sarcina de a sprijini dezvoltarea
cooperaciei 5i a propus sa se desfasoare o larga propaganda in
favoarea cooperativizirii.

Lenin a participat indeaproape la elaborarea Hotatirii cu
privire la masurile de intarire i dezvoltare a agriculturii" : a
luat cuvintul la consfituirea delega0or far. partid, a examinat
proiectul de hotarire 5i a facut uncle indreptari. 142.

83 In cadrul dezbaterilor pe marginea rezolutiei Cu privire la presa
5i propaganda", la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia,
D. B. Reazanov a facut propunerea ca sa. se introduca o coin-

ri

repo-
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pletare la rezolutie in care sa. se prevadã ea nu se vor mai
publica anunturi in presa de partid. Propunerea a fost adoptati
de congres cu amendamentul ca nu se interzice publicarea de
anunturi in presa de partid in general, ci numai in Pravda",
V. I. Lenin n-a participat la aceasta edinta. Aflind de hotärirea
adoptata de congres, el a scris urmatorul bilet, pe care I-a trimis
lui L. B. Kamenev, care conducea §edinta : Tov. Kamenev !
Am auzit ca congresul a hotarit sa se suspende publicarea de
anunturi in «Pravda,. Nu s-ar putea reveni asupra acestei hoed-
riri, care constituie o grqeala vaditä ?" (Culegeri din Lenin",
vol. XIII, 1930, p. 29). Kamenev, considerind ca nu se poate
reveni asupra unei hotariri adoptate, a propus sa. se gaseasca
alte mijloace de sprijinire a Pravdei". Dar Lenin, dupa ce
fusese deja anuntata lista membrilor Comitetului Central §i ai
Comisiei Centrale de Control ale§i de congres, a propus sa se
anuleze aceasta hotlrire, motivindu-§i propunerea prin conside-
rentul ca in conditiile noii politici economice n-ar fi rational
sa se conteze pe alocatii pentru presa din fondul de aur sau din
veniturile obtinute din impozite. Aceasta propunere a fost
adoptata.

Intrucit cuvintarea lui Lenin a fost stenografiata doar partial
§i in conditii nesatisficatoare, in prezentul volum nu se publica.
in intregime. 145.

84 Lenin se refera, probabil, la G. I. Measnikov, care a fost exclus
din partid la 20 februarie 1922 de catre C.C. al P.C. (b) din
Rusia, i la F. A. Mitin i N. V. Kuznetov, care au fost excloi
de catre Congresul al XI-lea. 146.

85 Plenara din 3 aprilie 1922 a C.C. al P.C. (b) din Rusia a adop-
tat acest proiect cu urmatoarea completare : ...pentru ca in
decurs de o luta tov. Stalin sa poati fi complet eliberat de
munca la Inspectia muncitoreasca-taraneasca". In urma hotaririi,
adoptate de plenara, de a-1 numi secretar general al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, prin hotärirea C.C. din 25 aprilie 1922
I. V. Stalin a fost eliberat de sarcinile ce-i reveneau in calitate
de comisar al poporului pentru Inspectia muncitoreascl-tara-
neasca. 149.

86 Trimitind lui V. M. Molotov articolul Am platit prea scump",
V. I. Lenin i-a anexat urrnatoarea nota : Rog sa se trimitä, pe
rind, membrilor Biroului Politic acest articola al meu, dupa care
urmeaza propunerile practice cunoscute" (pentru propunerile
practice ale lui Lenin, vezi volumul de fata, P. 155).

La 10 aprilie 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia a adoptat urinatoarea hotárire : Nu avem de obiectat
impotriva publicarii, in dzvestiiax. §i «Pravda* cu data de marti,
a articolului tov. Lenin «Am platit prea scump" (Arhiva cen-
trail de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S.). Articolul a aparut la 11 aprilie. 150.




