
[363

ULTIMELE SCRISORI SI ARTICOLE
ALE LUI V. I. LENIN"'
23 DECEMBRIE 1922-2 MARTIE 1923



365

I

SCRISOARE CATRE CONGRES "6

As recomanda in mod staruitor ca la acest congres sa se
adopte o serie de schimbari in organizarea noastra politica.

As vrea sa va impartasesc unele considerente, pe care le
socot ca fiind mai importante.

In primul rind, propun sa marirn numarul membrilor
Cornitetului Central pina la citeva zeci sau chiar pina la o
suta. Eu cred ca daca nu vom efectua o asemenea reforrna,
Comitetul nostru Central va fi arnenincat de mari prirnejdii
in caz ca desfasurarea evenimentelor nu ne va fi pe deplin
favorabila (si pe o asemenea desfasurare favorabila nu pu-
tern conta).

Apoi as vrea sa supun atenciei congresului propunerea
mea ca el sa acorde, in anumite circumstance, putere de
lege hotaririlor Comisiei de stat a planificarii, acceptind
in aceasta privinca, intr-o anumita masura si in anumite
condicii, si punctul de vedere al tov. Trocki.

In ceea ce priveste primul punct, adica marirea numa-
rului de membri, cred ca acest lucru este necesar pentru a
intari autoritatea Cornitetului Central, cit si pentru a des-
fasura o activitate serioasa in direccia imbunatacirii apara-
tului nostru si a preintimpina posibilitatea ca conflictele
dintre unele mici parci ale Comitetului Central sa capete
o insernnatate cu totul excesiva pentru destinele partidului.

Cred ca partidul nostru este in drept sa ceara clasei mun-
citoare 50-100 de membri pentru Comitetul Central si ca
ea poate sa i-i dea fara o prea mare incordare de force.



366 v. 1. LENIN

0 asemenea reforma ar duce la o intarire considerabila
a partidului nostru i ar usura lupta pc care el trebuie s-o
duca in incercuirea unor state vrajmase, si care, dupa paT
rerea mea, poate i trebuie sa se ascuta simtitor in arm
ce yin. Cred ca stabilitatea partidului nostru ar avea enorm
de cistigat de pe urma unei asemenea masuri.

23. XII. 1922
Text consemnat de M. V.

II

Lenin

Continuarea insemnk"rilor.
24 decembrie 1922

Prin stabilitatea Comitetului Central, despre care am vor-
bit mai sus, eu inteleg masuri impotriva unei sciziuni, in
masura in care, in general, asemenea masuri pot fi luate.
Fiindca albgardistul de la Russkaia Misr (S.S. Oldenburg,
mi se pare) a avut, fara indoiala, dreptate atunci cind, in
primul rind, in jocul lor impotriva Rusiei sovietice, a mi-
zat pe o sciziune n partidul nostru i cind, in al doilea
rind, in vederea acestei sciziuni a mizat pe divergentele
foarte serioase din rindurile lui.

Partidul nostru se sprijina pe doua clase, si de aceea e
posibila instabilitatea lui i devine inevitabila caderea lui
daca intre aceste doua clase nu poate sa existe o intelegere.
A lua pentru o asemenea eventualitate unele masuri sau
altele si a discuta, n genere, despre stabilitatea Comitetului
nostru Central este inutil. Nici un fel de masuri nu vor pu-
tea, in acest caz, s previna o sciziune. Dar eu sper cá toate
astea se refera la un viitor prea indepartat i constituie un
eveniment prea neverosimil ca sà vorbim despre el.

Am in vedere stabilitatea ca garantie impotriva unei sci-
ziuni n viitorul apropiat i vreau sa expun aici o serie de
considerente cu caracter pur personal.

Cred ca, din acest punct de vedere, esentialul in problema
stabilitatii ii constituie relatille dintre asemenea membri ai
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Comitetului Central ca Stalin si Trocki. Raporturile dintre
ei constituie, cred eu, cel pu;in jumatate din pericolul sci-
ziunii, care ar putea fi evitata si a arei evitare, dupa pa-
rerea mea, ar putea fi inlesnita, intre altele, prin marirea
numarului membrilor Comitetului Central pina la 50 sau
la 100.

Tov. Stalin, devenind secretar general, a concentrat in
miinile sale o putere nemarginita, si nu sint convins ca el
va sti intotdeauna sa." foloseasca cu destula prudenca aceasta
putere. Pe de alta parte, toy. Trocki, asa cum s-a vazut Inca
din lupta dusa de el impotriva Comitetului Central in
problema Comisariatului poporului pentru cane de comu-
nicacie, se distinge nu numai prin aptitudini remarcabile.
El este, poate, omul cel mai capabil din actualul Comitet
Central, dar este peste masura de increzut i manifestO o
preferinva excesiva pentru latura pur administrativa a
muncii.

Aceste doua insusiri ale unor conducatori dintre cei mai
remarcabili ai actualului Comitet Central sint de natura sâ
duca, chiar si in mod nepremeditat, la o sciziune, i daca
partidul nostru nu va lua masurile necesare, sciziunea poate
sO se produca pe neasteptate.

N-am sa-i mai caracterizez i pe ceilalvi mernbri ai Comi-
tetului Central sub raportul calitacilor lor personale. Vreau
doar sa amintesc ca episodul din octombrie cu Zinoviev
Kamenev n-a fost in nici un caz ceva intimplator, dar acest
episod li se poate imputa tot atit de pucin lor personal pe
cit i se poate imputa lui Trotki nebolsevismul sau.

In ce priveste membrii tineri ai Comitetului Central, as
vrea sa spun citeva cuvinte despre Buharin i Peatakov.
Acestia sint, dupa mine, elementele cele mai remarcabile
(dintre elementele cele mai tinere), si in privin;a lor ar tre-
bui sa se aiba in vedere urmatoarele : Buharin nu este nu-
mai un teoretician extrem de valoros si de capabil al parti-
dului, el mai este considerat i pe buna dreptate ca un
rasfavat al intregului partid ; dar vederile lui teoretice nu-
mai cu mari rezerve pot fi socotite ca fiind pe deplin mar-

si
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xiste, caci el are ceva scolastic (nu a studiat niciodata si
cred ca n-a inteles mciodata pe deplin dialectica).

25. XII. Cit despre Peatakov, el este, fara indoiala, un
om cu o deosebita putere de vointa si cu aptitudini remar-
cabile, dar are prea multa inclinatie spre metode adminis-
trative si se lasa prea mult a.ntrenat de latura admaustra-
tiva a muncii, pentru ca sa te poci bizui pe el intr-o pro-
blema politica serioasa.

Fireste, atit prima cit si cea de-a doua observacie au in
vedere numai momentul de fata si ele ramin valabile in
ipoteza ca acesti doi remarcabili si devotaci activisti nu
vor gasi prilejul sa-si completeze cunostintele si sa-si lichi-
deze unilateralitatea lor.

Lenin
25. XII. 1922
Text consemnat de M. V.

COMPLETARE LA SCRISOAREA DIN 24 DECEMBRIE 1922

Stalin este prea brutal, si acest defect, cu totul suportabil
in mediul nostru si in relatiile dintre noi, comunistii, devine
intolerabil cind cineva exercita functia de secretar general.
De aceea propun tovarasilor sa se gindeasca la modalitatea
de a-1 elibera pe Stalin din aceasta functie si de a numi in
locul lui pe altcineva, care in orice privinta sa se deose-
beasca de dinsul numai printr-o singura calitate, si anume
sa fie mai ingaduitor, mai loial, mai politicos si mai atent
fata de tovarasi, mai putin capricios etc. Aceasta impre-
jurare ar putea sa par a. un amanunt cu totul neinsemnat.
Dar eu cred ca, din punctul de vedere al preintimpinarii
unei sciziuni si al celor spuse de mine mai sus despre re-
latiile dintre Stalin si Trotki, acesta nu este un amanunt,
sau este un amanunt care poate sa capete o importanta
decisiva.

Lenin
Text consemnat de L. F.
4 ianuarie 1923
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III

Continuarea insemnärilor.
26 decembrie 1922

Marirea numarului membrilor Comitetului Central la
50 sau chiar la 100 este menita, dupa parerea mea, sa ser-
veasca unui dublu sau chiar triplu scop : cu cit vor fi mai
multi membri n Comitetul Central, cu atit mai mare va fi
numarul tovarasilor care se vor initia in activitatea aces-
tuia i cu atit mai mic va fi pericolul de a se ajunge la o
sciziune ca urmare a unei imprudence. Atragerea unui nu-
mar mare de muncitori in Comitetul Central le va permite
sa imbunatateasca aparatul nostru, care functioneaza cit se
poate de defectuos. Acest aparat este, in fond, cel mostenit
de la vechiul regim, fiindca intr-un rastimp atit de scurt
ne-a fost cu totul imposibil transformam, mai cu seama
in conditiile create de razboi, de foamete etc. De aceea,
criticilor" care, cu zimbete ironice sau pline de rautate, ne
arata defectele aparatului nostru le putern raspunde hmsta

ei nu inteleg citusi de putin conditiile actualei revolutn.
Intr-un rastimp de cinci ani este, in general, imposibil s.
transformi in masura suficienta aparatul, mai ales in con-
ditiile in care a avut loc la noi revolutia. Este de ajuns
in acesti cinci ani noi am creat un stat de tip nou, in care
muncitorii, in fruntea tananilor, merg inainte impotriva
burgheziei ; i aceasta, intr-o situatie internationala ostila,
inseamna o opera' gigantica.. Dar constiinta acestui fapt nu
trebuie In nici Un caz sa ne impiedice s. vedem ca, in fond,
am preluat vechiul aparat, ramas de la car si de la burghezie,

ca acum, o data cu venirea pacii si cu asigurarea nevoilor
mimme ale populatiel, care suferea de foame, intreaga acti-
vitate trebuie indreptata spre imbunatatirea aparatului.

Dup a. cum vad eu lucrurile, dteva zeci de muncitori, de-
venind membri ai Comitetului Central, pot mai bine ca

oricine s5. se ocupe de verificarea, imbunatacirea i reor-
ganizarea aparatului nostru. Inspectia muncitoreasca-tara-
neasca, care avea la inceput aceasta functie, s-a dovedit a
nu fi in stare sa faca fata cerintelor si ea poate fi folosita
numai ca o anexa" sau, n anumite conditii, ca un ajutor
pe linga acesti membri ai Comitetului Central. Muncitorii

sa-1

c.

ca

1

si
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care urmeaza sa fie inclusi in Comitetul Central trebuie,
dupa parerea mea, sa fie alesi, de preferinta, nu dintre aceia
care au activat vreme indelungata in organele de stat (in
aceasta parte a scrisorii mele, ori de cite oH vorbesc de
muncitori am in vedere i pe tarani), pentru ca la acesti
muncitori s-au format deja anumite traditii i anumite idei
preconcepute, impotriva carora tocmai ar fi de dorit sa
luptam.

Muncitorii care urmeaza sa fie alesi ca membri ai Co-
mitetului Central trebuie recrutati de preferinta dintre aceia
care se afla mai jos de patura ce s-a ridicat la noi, in ultimii
cinci ani, in rindul functionarilor de stat si care fac parte
mai mult din muncitorii i taranii de rind, insa care nu
intra in categoria exploatatorilor directi sau indirecti. Cred
ca asemenea muncitori, participind la toate sedintele Comi-
tetului Central, la toate sedintele Biroului Politic si citind
toate documentele Comitetului Central, pot forma cadre
de partizani devotati ai orinduirii sovietice, care vor fi in
stare, in primul rind, sa imprirne stabilitate Comitetului
Central insusi i, in al doilea rind, sa se ocupe in mod
efectiv de innoirea i imbunatatirea aparatului.

Text consemnat de L. F.
26. XII. 1922

Publicat pentru prima oarit in 1956,
9in revista Kommunist' nr.

Lenin

Se tip4rette dupd textul
consemnat de secretari

(un exemplar dactilografiat)
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IV

Continuarea insemnarilor.
27 decembrie 1922

CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA
UNOR FUNCTII LEGISLATIVE

COMISIEI DE STAT A PLANIFICARII 2°7

Aceasta idee a fost exprimata, mi se pare, inca de mult
de toy. Trotki. Eu rn-am pronuntat impotriva ei, pentru
ca am considerat c in acest caz s-ar produce o serioasa
neconcordanta in sistemul nostru de institutii legislative.
Dar dupa o atenta examinare a problemei, gasesc ca in
fond exista aici o idee sanatoasa, i anume : Comisia de
stat a planificarii se afla intrucitva la o parte de institutiile
noastre legislative, cu toate ca ea, ca un colectiv de oameni
competenti, experti, reprezentanti ai stiintei i tehnicii, dis-
pune in fond de cele mai multe date pentru a-si forma o
parere justa in diferite probleme.

Noi insi porneam pina acum de la ideea ca Comisia de
stat a planificarii trebuie s furnizeze statului un material
analizat in mod critic, iar institutiile de stat s rezolve tre-
burile de stat. Cred c in situatia actuala, cind treburile de
stat au devenit extrem de complexe, cind de cele mai multe
ori sintem nevoiti sa rezolvam in mod alternativ probleme
in care se cere o expertiza din partea unor membri ai Co-
misiei de stat a planificarii i probleme In care nu se cere
o asemenea expertiza, ba mai mult chiar, s rezolvam pro-
bleme in care unele puncte cer o expertiza din partea Co-
misiei de stat a planificarii in timp ce altele nu cer o ase-
menea expertiza cred cal in momentul de fata trebuie
facem un pas in directia largirii competentei Comisiei de
stat a planificarii.

s5
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Eu concep acest pas in sensul c. hotaririle Comisiei de
stat a planificarii nu vor putea fi anulate prin procedura
sovietica obisnuita i ca schimbarea unei hotariri se va face
printr-o procedura speciala, bunaoara prin prezentarea pro-
blemei intr-o sesiune a Comitetului Executiv Central din
Rusia, prin pregatirea problemei in vederea adoptarii unei
nal hotariri pe baza unor instructiuni speciale, intocmind
totodata, pe baza unor reguli speciale, referate din care sa
se vada daca hotarirea respectiva a Comisiei de stat a pta-
nificrii anulata, i, n sfirsit, prin fixarea unor ter-
mene speciale pentru modificarea hotaririi luate de Comisia
de stat a planificarii intr-o problema sau alta etc.

In aceasta privinta, eu cred c putem i trebuie s accep-
tam punctul de vedere exprimat de tov. Trotki, dar nu in
sensul ca presedinte al Comisiei de stat a planificarii ur-
meaza sa fie unul dintre conducatorii nostri politici sau pre-
sedintele Consiliului economic superior etc. Mi se pare ca
aici problema principiala, in momentul de fata, se imple-
teste prea strins cu cea de ordin personal. Cred ca acuza-
tiile pe care le auzim rostindu-se astazi impotriva presedin-
telui Comisiei de stat a planificarii, tov. Krjijanovski, si a
loctiitorului sau, tov. Peatakov, si care in privinta amindu-
rora sint formulate in asa fel incit, pe de o parte, vedem
ca se aduc invinuiri de moliciune excesiva, de lipsa de per-
sonalitate i lipsa de caracter, iar pe de alta parte invinuiri
de grosolanie excesiva, de spirit cazon, de insuficient de
temeinica pregatire stiintifica etc., cred c aceste invinuiri
exprima doua laturi ale problemei care sint exagerate la ex-
trem si cà in realitate la Comisia de stat a planificarii avem
nevoie de o imbinare priceputa a acestor doua tipuri de ca-
racter, dintre care unul ar putea s aiba drept model pe
Peatakov, iar celalalt pe Krjijanovski.

Cred ca in fruntea Comisiei de stat a planificarii trebuie
stea un om care, pe de o parte, sa posede o buna pre-

gatire tiinçific, i anume pe linie tehnica sau agronomica,
aiba o vasta experienta practica, capatata in decenii

de munca in domeniul tehnicii sau al agronomiei. Cred

trebuie

sin

si sin
ca
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un asemenea om trebuie s posede nu atit calitatile unui
conducator administrativ, ctt o bogata experienta i capa-
citatea de au apropia oamenii.

27. XII. 1922
Text consemnat (le M. V.

V

Lenin

Continuarea scrisorii cu privire la
caracterul legislativ al hotaririlor
Comisiei de stat a planificarii.
28. XII. 1922

Am observat la unii dintre tovarasii nostri care shit ca-
pabili sa exercite o influenta hotarttoare asupra mersului
treburilor de stat tendinta de a exagera latura administra-
tiva, care, desigur, este necesara la looul si la timpul ei, dar
care nu trebuie confundata cu latura tiinçificã, cu cuprin-
derea amplei realitati, cu capacitatea de a-si apropia oa-
menii

In orice institutie de stat, si mai cu seama la Comisia de
stat a planificarii, este nevoie de imbinarea acestor doua
calitati, si atunci cind tov. Krjijanovski mi-a spus c 1-a
chemat pe Peatakov la Comisia de stat a planificarii i ca
s-a inteles cu &nsul sa lucreze acolo, eu rn-am declarat de
acord, dar aveam, pe de o parte, in gindul meu unele in-
doieli, iar pe de alta parte speram uneori ca vom obtine aici
o imbinare a ambelor tipuri de oameni de stat. Pentru a sti
daca aceasta speranta s-a linit sau nu, trebuie s. astep-
tam acum ceva mai mult i s observam mai Tilde lung re-
zultatele practice, dar in principiu, cred eu, nu Incape nici
o ndoia1 c o asemenea imbinare de caractere i tipuri
(oameni, calitati) este absolut necesara pentru o buna func-
tionare a institutiilor de stat. Gred ca tot atit de dauna-
toare este aici exagerarea metodelor administrative", ca
in genere, orice alta exagerare. Conducatorul unei institutii
de stat trebuie sa posede n gradul cel mai Ina lt capacitatea
de a-si apropia oamenii i s. alba in suficienta masura te-
meinice cunostinte stiintifice i tehnice pentru a controla

s.a.m.d.

si,
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munca bor. Aceasta este conditia de capetenie. Fara ea
munca nu se poate desfasura cum trebuie. Pe de alta parte,
este foarte important ca el sa stie sa administreze i s alba
in aceasta munca unul sau mai multe ajutoare destoinice.
0 imbinare a acestor doua calitati intr-o singura persoana
este putin probabil sa existe i poate ca nici nu e necesara.

Lenin
Text consemnat de L. F.
28. XII. 1922

VI

Continuarea insemnArilor cu privire la
Comisia de stat a planifica'rii.
29 decembrie 1922

Comisia de stat a planificarii, dupa cit se vede, se dez-
volta, la noi, sub toate aspectele si se transforma intr-o co-
misie de experti. In fruntea unei asemenea institutii trebuie
sa stea neaparat o persoana cu experienta vasta i cu o
cultura stiintifica multilaterala in domeniul tehnicii. Aici
factorul administrativ trebuie s51 aiba, in fond, doar un rol
auxiliar. 0 anumita independenta i autonomie a Comisiei
de stat a planificarii este absolut necesara pentru prestigiul
acestei institutii stiintifice si ea este conditionata de un sin-
gur lucru, anume de constiinciozitatea lucratorilor ei, de
nazuinta lor scrupuloasa de a traduce in viata planul nos-
tru de constructie economic i sociala.

Aceasta din urma calitate, bineinteles, poate fi indlnita
astazi numai ca o exceptie, fiindca majoritatea covirsitoare
a oamenilor de stiinta din care, in mod firesc, este alcatuita
Comisia de stat a planificarii sint inevitabil contaminati
de conceptii i prejudecati burgheze. Verificarea lor sub
acest aspect trebuie s constituie sarcina citorva persoane
care pot forma prezidiul Comisiei de stat a planificarii,
care trebuie sa fie comunisti i sa observe zi de zi, in in-.
treaga desfasurare a activitatii, in ce masura sint devotatt
oamenii de stiinta burghezi, sa urmareasca cum se leapada
ei de prejudecatile lor burgheze i, totodata, cum, treptat,
trec pe pozitiile socialismului. Aceasta imbinare a munch
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de control stiintific cu munca pur administrativa ar trebui
sa constituie idealul conducatorilor Comisiei de stat a pla-
nificarii din republica noastra.

Lenin
Text consemnat de M. V.
29 decembrie 1922

Este rational ca munca pe care o desfasoara Comisia de
stat a planificarii sa fie impartita n diferite sarcini, sau,
dimpotriva, ar fi mai indicat s. tindem spre formarea unui
cerc de specialisti permanenti, care sa fie controlati siste-
matic de catre prezidiul Comisiei de stat a planificarii si
care sa poat a. rezolva totalitatea problemelor ce intra in
competenta lui ? Cred ca aceasta din urm a. varianta ar fi
mai rationala si c. ar fi mai indicat s tindem spre micso-
rarea numarului de sarcini vremelnice si urgente.

29 decembrie 1922
Text consemnat de M. V.

Publicat pentru prima oarl in 1956
9in revista Kommunist nr.

26

Lenin

Se tipareste dnpâ tevui
consemnat de secretari

(un exemplar dactilograftat;



376

VII

Continuarea insemnirilor.
29 decembrie 1922

(LA CAPITOLUL CU PRIVIRE LA MARIREA
NUMARULUI MEMBRILOR
COMITETULUI CENTRAL)

0 data cu marirea numarului membrilor Comitetului
Central, trebuie, dup a. parerea mea, s ne ocupam tot-
odata i, poate, mai cu seama de verificarea i imbu-
natatirea aparatului nostru, care nu e bun de nimic. in
acest scop, enecesar sa recurgem la serviciile unor specialisti
de inalta calificare, i sarcina de a ne pane la dispozitie ase-
menea specialisti trebuie sa revina Inspectiei muncitorqti-
carane§ti.

Cum sa imbinam munca acestor specialisti n domeniul
verificarii, care poseda cunostinte suficiente, cu aceea a
noilor membri ai Comitetului Central asta e o sarcina.
care trebuie rezolvata in mod practic.

Eu cred c Inspectia muncitoreasca-faraneasca (ca ur-
mare a dezvoltarii ei si a nedumerinlor noastre in lega-
tura cu aceasta dezvoltare) a avut drept rezultat ceea ce
observam astazi, i anume o stare de tranzitie de la un co-
misariat special al poporului la o functie speciala a unor
membri ai Comitetului Central ; de la o institutie care re-
vizuieste totul la un corp de revizori, putini la numar, dar
de primul rang, care trebuie sa fie bine remunerati (ceea.ce
este deosebit de necesar in secolul nostru, cind pentru once
lucru trebuie sâ platesti, si mai ales in conditii cind revizorn
se afla in serviciul direct al acelor institutii care-i platesc
mai bine).

Daca numarul membrilor Comitetului Central va fi ma-
nit in mod corespunzator i daca ei, cu ajutorul membrilor
Inspectiei muncitoresti-taranesti, specialisti de inalta califi-
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care i competenti In toate domeniile, vor face an de an
un curs de conducere de stat, atunci, cred eu, vom rezolva
cu succes aceasta sarcina, pe care atita vreme n-am reu§it
s-o rezolvam.

In concluzie deci, s maxim pina la 100 numarul mem-
brilor Comitetului Central 4i la cel mult 400-500 pe acela
al ajutoarelor lor membri ai InspecOei muncitore§ti:ia-
rainesti care, din insarcinarea lor, s faca diverse revizii.

Lenin
29 decembrie 1922
Text consemnat de M. V.

Publicat pentra prima oara hz
nr

1256,
in revista ,,Kommunist` 9

26*

Se tipare,fte dupa textul
consemnat de secretara

(un exemplar dactilografiat)
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Continuarea insemnarilor.
30 decembrie 1922

IN LEGATURA CU PROBLEMA
NATIONALITATILOR SAU A AUTONOMIZARII""s-

Am impresia ca rn-am facut tare vinovat fava de munci-
torii din Rusia pentru c. n-am intervenit destul de energic
si de categoric in faimoasa problema a autonomizarii, care
in mod oficial este denumita, mi se pare, problema uniunii
republicilor sovietice socialiste.

In vara, cind s-a iscat aceasta problema, eram bolnav,
iar dupa aceea, n toamna, mi-am pus prea mari sperante

insanatosirea mea i n presupunerea ca plenarele din oc-
tombrie i decembrie mi vor da posibilitatea s intervin in
aceasta problema. Dar n-am putut s particip nici la ple-
nara din octombrie (consacrata acestei probleme), i nici la
cea din decembrie, asa cã problema a fost dezbatuta aproape
in Intregime fail mine.

Am avut posibilitatea doar s stau de vorba cu tov. Dzer-
jinski, care tocmai venise din Caucaz si care mi-a relatat
cum se prezint a. aceasta problema in Gruzia. Am avut de
asemenea posibilitatea sa schimb citeva cuvinte cu tov. Zi-
noviev i sa-mi exprim temerile mele in aceasta privin;a.
Din cele comunicate de tov. Dzerjinski, care s-a aflat in
fruntea comisiei trimise de Comitetul Central sa anche-.

nconcluzteze" incidentul din Gruzia, am tras doar unele
care imi inspira cele mai mari temeri. Daca lucrurile au
ajuns pina acolo 'inch Ordjonikidze, dupa cum mi-a co-
municat tov. Dzerjinski, a putut sa recurga la violema

ne putem inchipui in ce mocirla am alunecat. Se vede
Ca toata aceasta idee a autonomizarii" era fundamental
gresita si cu totul inoportuna.

in

fi-
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Se spune cl era nevoie de unitatea aparatului. De unde
porneau asemenea afirmatii ? Oare nu de la acelasi aparat
rusesc pe care, asa cum am mai aratat intr-una din paginile
precedente ale jurnalului meu, 1-am preluat de la tarism si
1-am uns doar cu putin mir sovietic ?*

Nu incape indoiala ca ar fi trebuit sa asteptam cu aceasta
masura pina cind am fi putut spune ca garantam pentru
aparatul nostru ca pentru unul care este intr-adevar al nos-.
tru. Dar astazi, daca vrem sa fim cinstiti, trebuie sa spunem,
chmpotriva, ca ceea ce numim noi aparatul nostru este un
aparat care de fapt ne este Inca complet strain si reprezinta
o amestecatura burghezo-tarista, pe care noi, in acesti cinci
am, In care ne-a lipsrt ajutorul altor tari si am dat preca-
dere preocuparrlor" militare si luptei impotriva foarnetei,
n-am avut nici o posibilitate sa-1 transformarn.

In asemenea conditii este foarte firesc ca libertatea de
a iesi din uniune", cu care Incercam sa ne justificam, va
deveni un simplu petic de hirtie, care nu va fi 'in stare sa
apere pe alogenii din Rusia de invazia acelui rus neaos, a
acelui velicorus sovinist, 'in fond nemernic si opresor, care
este birocratul tipic rus. Nu tncape Indoiala ca infimul pro-
cent de muncitori sovietici si sovietizati se va 'ineca 'in acest
ocean de lepadaturi soviniste velicoruse ca musca 'in lapte.

In sprijinul acestei masuri se invoca argumentul ca au
fost create acolo comisariate ale poporului in domenii care
privesc de-a dreptul psihologia nationala, invatamintul na-
tional. Dar aici se naste intrebarea daca aceste comisanate
ale poporului pot fi complet separate, precum si a doua in-
trebare, daca noi am luat cu suficienta grija masuri pentru
a apara intr-adevar pe alogeni de satrapul neaos rus. Cred
ca n-am luat asemenea masuri, cu toate ca am fi putut si ar
fi trebuit sa le luam.

Cred ca aici au jucat un rol nefast pripeala lui Stalin si
inclinarea lui spre metode administrative, ca si indirjirea lui
impotriva faimosului social-nationalism". In general, iri-
tarea are, de obicei, in politica un rol din cele mai funeste.

Ma tern, de asemenea, ca tov. Dzerjinski, care s-a dus
in Caucaz sa intreprinda cercetari 'in chestiunea crnnelor"

* Vezi volumul de Fa45, p. 371-375. Nota red.-
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comise de acesti social-nationali", s-a distins §i el, de data
asta, numai prin atitudinea sa neaos ruseasca (se stie ca
alogenii rusificati sint intotdeauna sal exagereze
in atitudinea br neaos ruseasca) i c impartialitatea in-
tregii sale comisii este suficient caracterizata prin actele de
violenta la care a recurs Ordjonikidze. Cred ca nici o pro-
vocare i nici chiar o jignire nu poate s. justifice asemenea
acte de violenta ruseasca i ca tov. Dzerjinski a comis o
greseala ireparabila prin atitudinea sa ustiratica fata de ase-
menea acte de violenta.

Ordjonikidze reprezenta in fata tuturor celorlalti cetateni
din Caucaz puterea de stat. Ordjonikidze n-avea dreptul
sa se lase cuprins de enervarea pe care o invoca el si Dzer-
jinski. Dimpotriva, era obligat sa dea dovadi de acea sta-
pinire de sine la care nu este obligat nici un cetatean de
rind, si cu atit mai putin un cetatean care e acuzat de
crima politica". Or, acesti social-nationali erau, in fond,
niste cetateni acuzati de crima politica, i toate imprejura-
rile acestei acuzatii nu puteau s-o califice decit in acest fel.

Dar aici se ridica i o importanta problema principiala :
cum trebuie inteles internationalismul ?*

Lenin
30. XII. 1922
Text consemnat de M. V.

Continuarea insemnIrilor.
31 decembrie 1922

IN LEGATURA CU PROBLEMA
NATIONALITATILOR SAU A AUTONOMIZARII"

(Continuare)

In scrierile mele despre problema nationala am aratat
deja cà este cu totul neindicat procedeul de a pune in mod
abstract problema nationalismului in general. Trebuie sa
facem distinctie intre nationalismul unei natiuni asupritoare

* In continuare, tn tnsemntrile stenograliate figureazi urrnUtorul text, care es-e
stets Cred ca tovarasn nostri nu sint indea uns de lamuriti in aceasti int.)or-
tanta problerna principiala". Nota red.

inclinai
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acela al naciunii asuprite, intre nacionalismul unei naciuni
man i acela al unei naciuni mici.

Cit priveste cel de-al doilea fel de nationalism, trebuie
spus c. in practica istorica, noi, cei ce aparcinem unei na-
ciuni mari, ne facem mai totdeauna vinovaci de nenumarate
violence, ba mai mult chiar, f5rá sä ne dam seama, ne facern
vinovaci de nenumarate violence i jigniri, e de ajuns
sa m intorc cu gindul la vremea cind ma aflam in regiunea

sa-mi amintesc cum acolo cei de alt neam sint
trataci cu disprec, cum un polonez nu este numit altfel de-
cit leah", cum unui tatar i se spune totdeauna in deridere
cneaz", iar unui ucrainean hohol" si cum gruzinii
ceilalci alogeni originari din Caucaz sint poreclici cap-
cazieni".

De aceea internacionalismul din partea naciunii asupri-
toare, sau al asa-zisei naciuni mari" (mare numai prin vio-
lencele ei, numai in felul cum este mare un satrap), trebuie
sa constea nu numai in respectarea unei egalitaci formale
intre naciuni, dar i in acceptarea unei anumite inegalitaci
care sa compenseze din partea naciunii asupritoare, a na-
ciunii mari, inegalitatea ce se creeaza de fapt in viaca. Cine
n-a inceles acest lucru dovedeste cá n-a inceles ce inseamna
o atitudine cu adevarat proletara in problema nacionala,
ca a ramas in fond la punctul de vedere mic-burghez si de
aceea nu poate sa" nu alunece in tiece clipa spre punctul de
vedere burghez.

Ce este important pentru proletar ? Pentru el este nu
numai important, dar i absolut necesar ca in lupta de clasa
proletara sa-si asigure un maximum de incredere din partea
celor de alt neam. $i ce este necesar pentru asta ? Este ne-
cesar s existe o egalitate nu numai formala. Este necesar
ca proletarul sa compenseze, intr-un ifel sau altul, prin ati-
tudinea lui sau prin concesiile lui faca de cei de alt neam,
neincrederea, suspiciunea, otensele care in trecutul istoric
le-au fost aduse de guvernul naciunii dommante".

Cred ca pentru bolsevici, pentru comunisti, nu este ne-
voie sa mai explicam inca o data si in mod amanuncit acest
lucru. $1cred ca in cazul de faca, in ceea ce priveste naciu-
nea gruzina, avem un exemplu tipic in care o atitudine cu
adevarat proletara cere din partea noastra o comportare

si

Volgai, si

si
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extrem de precauta, prevenitoare si concilianta. Un gruzin
care desconsidera aceasta latura a problemei, care arunca cu
usurinta acuzatia de social-nationalism" (in timp ce el
insusi este nu numai un adevarat si autentic social-natio-
nal", dar si un brutal satrap velicorus), un asemenea gru-
zin incalca, in fond, interesele solidaritatii de clasa prole-
tare, pentru ca nimic nu frineaza intr-atit dezvoltarea si
consolidarea solidaritatii de clasa proletare ca nedreptatea
nationala si fata de nimic nu sint atit de sensibile minorita-
tile nationale jignite" ca fata de egalitate si de incalcarea
ei chiar daca aceasta incalcare se datoreste unei neglijente,
chiar daca se face in gluma , ca fata de incalcarea aces-
tei egalitati de catre tovarasii lor proletari. Iata de ce in
cazul de fata este mai bine ca atitudinea concilianta si
ingaduitoare fata de minoritatile nationale sa depaseascá
limitele necesare deck sa nu le atinga. Iata de ce in cazul
de fata interesul fundamental al solidaritatii proletare si,
prin urmare, al luptei de clasa proletare cere ca in pro-
blema nationala sa nu adoptam niciodata o atitudine for-
mala, ci sa avem neaparat si permanent in vedere deosebirea
de atitudine a proletariatului unei natiuni asuprite (sau
mici) fata de natiunea asupritoare (sau mare).

Lenin
Text consemnat de M. V.
31. XII. 1922

Continuarea insemnarilor.
31 decembrie 1922

Dar ce masuri practice trebuie sa luam in situatia ce s-a
creat ?

In primul rind, trebuie sa mentinem si sa consolidam
uniunea republicilor socialiste ; in privinta acestei masuri
nu poate sa existe nici o indoiala. Ea ne este necesara noua,
asa cum este necesara si proletariatului comunist din lumea
intreaga pentru lupta impotriva burgheziei mondiale si pen-
tru ap-ararea impotriva intrigilor ei.

In al doilea rind, trebuie sa mentinem uniunea republici-
lor socialiste in ce priveste aparatul diplomatic. In treacat
fie zis, acest aparat constituie o exceptie in cadrul aparatu-
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lui nostru de stat. In aparatul diplomatic noi n-am admis
nici un om cit de cit influent din vechiul aparat tarist.
In el toate cadrele cu functii mai importante sint recrutate
din rindul comunistilor. De aceea aparatulacesta cis-
tigat de pe acum (putem spune cu certitudine acest lucru)
denumirea de aparat comunist verificat, care este curatit
intr-o masura incomparabil mai mare de vechile elemente
tariste, burgheze si mic-burgheze, decit acela cu care &intern
nevoiti s lucram in celelalte comisariate ale poporului.

In al treilea rind, trebuie sanctionat in mod exemplar
toy. Ordjonikidze (spun asta cu regret, cu atit mai mult
cu cit personal ma numar printre prietenii lui si am lucrat
cu dinsul in strainatate, in emigratie) i totodata verificate
sau examinate din nou toate materialele comisiei Dzer-.
jinski pentru a corija marele numar de erori si de aprecieri
partinitoare pe care, fara indoiala, le contin. Raspunzatori,
din punct de vedere politic, pentru aceasta intreaga cam-
panie cu adevarat nationalista velicorusa trebuie facuti, fi-
rete, Stalin si Dzerjinski.

In al patrulea rind, trebuie sa introducem cele mai stricte
reguli in ceea ce priveste folosirea limbii nationale in repu-
blicile neruse care fac parte din uniunea noastra i sa con-
trolam deosebit de minutios aplicarea lor. Nu incape

ca la noi, in actuala situatie a aparatului nostru, sub
pretextul unitatii serviciilor feroviare, sub pretextul unitatii
serviciilor fiscale etc., ii vor face loc o mulcime de abuzuri
de factura neaos ruseasca. Pentru lupta impotriva acestor
abuzuri e nevoie de o inventivitate deosebita, fara a mai
vorbi de sinceritatea deosebita de care trebuie s. dea do-
vada cei ce se vor angaja intr-o asemenea lupta. Aici e ne-
vole de un cod amanuntit, pe care-I pot intocmi, cu oare-
care succes, numai nationalii care locuiesc in republica
respectiva. Totodata, nu trebuie in nici un caz sa excludem
dinainte posibilitatea ca dupa ce am desfasurat toata aceasta
activitate, la urmatorul congres al Sovietelor s. revenim
la situatia anterioara, adica sa mentinem Uniunea Republi-
cilor Sovietice Socialiste numai in domeniul militar si di-
plomatic, iar in celelalte privinte sa restabilim independenta
completa a diferitelor comisariate ale poporului.

indo-
iala
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Trebuie s avem in vedere cal farimitarea comisariatelor
poporului lipsa de coordonare intre activitatea lor
aceea a institutiilor din Moscova si din alte centre poate fi
paralizata in suficienta masura prin autoritatea partidului,
daca aceasta autoritate va fi folosita Cu o precautie i o
impartialitate cit de cit satisfacatoare ; neajunsul care poate
sa decurga, pentru statul nostru, din lipsa de unificare a
aparatelor nationale cu aparatul rus este incomparabil mai
mic, infinit mai mic decit acela care ar rezulta nu numai
pentru noi, dar i pentru intreaga Internationala, pentru
sutele de milioane de oameni apartinind popoarelor din
Asia, care in viitorul cel mai apropiat urmeaza s paseasca
dupa noi pe avanscena istoriei. Ar fi sa dam dovada de
un oportunism de neiertat daca in ajunul acestei pasiri in
scen5," a Orientului, la inceputul trezirii lui, ne-am submina
prestigiul de care ne bucuram in rindul popoarelor lui prinT
tr-o brutalitate i o nedreptate oricit de mica fata de propriii
nostri alogeni. Una este necesitatea de a ne uni strins rin-
durile impotriva imperialistilor din Apus, care apara lumea
capitalista ; aici nu poate s existe nici o mndoiath, i este
de prisos sa spun ca aprob fr rezerva aceste masuri. Alta
este sa adoptam noi insine fie si in chestiuni marunte
o atitudine imperialista fata de populatiile asupnte, si in
felul acesta sa subminam cu totul intreaga noastra since-
ritate principiala, intreaga noastra sustinere principiala a
luptei impotriva imperialismului. Or, ziva de miine in
istoria mondiala va fi tocmai o zi in care popoarele asu-
prite de imperialism, care au si inceput sa se trezeasca, se
vor trezi definitiv si in care va incepe o lupta indelungata

grea, o lupta decisiva, pentru eliberarea lor.

31. XII. 1922
Text consemnat de M. V.

Publicat pentru prima oara in 1956,
in revista Kommunist nr. 9

Lenin

Se tipiireste dupii textul
consemnat de secretarj

(un exemplar dactilografiat.

i si
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brie 1922, cu mult inainte de deschiderea accstuia, Lenin a inceput
sa adune materialele necesare, cerind sa i se aduca carti, extrase
din ziare, spicuind din raportul lui V. P. Miliutin, vicepre-
sedinte al C.E.S., date cu privire la situatia comertului, a fi-
nantelor si a industriei, cerindu-i in scris lui I. I. Hodorovski
sa-i trimità date cu privire la patronajul celulelor orlsenesti
ale P.C. (b) din Rusia asupra celor sätesti si al celulelor sätesti
asupra celor orasenesti. Din planul intocmit pentru cuvintarea
pe care isi propunea s-o rosteasca la congres se vede ca Lenin
intentiona sa abordeze in aceasta cuvintare o serie de probleme
de care s-a ocupat mai tirziu in ultimele lui articole. 361.

204 Inrautatirea starii sanatatii nu i-a permis lui V. I. Lenin sa
participe la lucrarile celui de-al X-lea Congrcs general al So-
vietelor din Rusia. In seara zilei de 16 decembrie, N. K. Krupskaia
a rugat-o pe secretara de serviciu ca, in numele lui Vladimir
Ilici, si i se comunice lui Stalin ci VI. Ilici nu va lua cuvintul
la congresul Sovietelor" (volumul de fatä, p. 500).

Al X-lea Congres general al Sovietelor ein Rusia s-a deschis
la Moscova in ziva de 23 decembrie 1922. La congres au parti-
cipat 2 215 delegati, dintre care 488 reprezentanti ai
R.S.F.S. Transcaucaziene, R.S.S. Ucrainene si R.S.S. Bieloruse.
Lenin a fost ales presedinte de onoare al congresului ; in aplau-
zele furtunoase ale delegatilor si in sunetele Internationalei",
congresul a adoptat textul unei telegrame de salut adresate lui
V. I. Lenin.

Congresul a discutat raportul C.E.C. din Rusia si al Consiliu-
lui Comisarilor Poporului cu privire la politica internal si externa
a Republicii sovietice, precum si rapoartele prezentate de C.E.S.,
Comisariatul poporului pentru invatamintul public, Comisariatul
poporului pentru finante si Comisariatul poporului pentru agri-
cultura. Aprobind intru totul activitatea guvernului sovietic, in
hotaririle adoptate la aceste rapoarte congresul a trasat o serie
intreaga de masuri menite sal ducal la o noua consolidare a in-
dustriei, agriculturii si finantelor. La 26 decembrie, congresul a
ascultat raportul cu privire la unirea republicilor sovietice, si a
doua zi, in ultima sa sedinta, a adoptat o hotarire in care a
declarat necesara crearea Uniunii Republicilor Sovietice So-
c ialiste.

Congresul a adoptat, de asemenea, un apel catre toate po-
poarele lumii, in care, in numele muncitorilor si taranilor din
Rusia, a confirmat solemn vointa sa de pace si a chemat pe
oamenii muncii din toate tarile sali uneasca eforturile cu acelea
ale popoarelor Rusiei Sovietice in scopul de a asigura pacea" si
a feri omenirca de ororile unor razboaie de exterminare". 361.

205 La 16 octombrie 1922, boala de care suferea V. I. Lenin s-a
agravat brusc ; in zilele urmatoare starea sanatatii lui Vladimir
Ilici s-a inrautatit si mai mult ; mina dreapti si piciorul drept
au ramas complet paralizate. Lenin era perfect constient de gravi-
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tatea bolii sale i, simtind ca s-ar putea ca in viitorul apropiat
sa-si piarda complet capacitatea de muncal, a hotirit sa dicteze
o serie de insemnari in care sa expuna o serie de idei si de consi-
deratii pe care le considera deosebit de importante" : despre
caile de construire a socialismului in Rusia, despre partid si
masurile pentru intarirea lui, despre perspectivele miscarii revo-
lutionar e mondiale.

La 23 decembrie Lenin a cerut medicilor permisiunea de a
dicta stenografei timp de cinci minute, intrucit zicea el
ii framinta o problema si se teme ca nu va putea adormi".
Primind permisiunea ceruta, Lenin a chemat-o pe M. A. Volodi-
ceva i i-a dictat prima parte a Scrisorii clue congres". A doua
zi Vladimir Ilici exprimat dorinta de a continua sa dicteze

fata de obiectiile ridicate de medici, dupi cum a relatat
ulterior M. I. Ulianova, Lenin a pus chestiunea in termeni
ultimativi : ori i se va permite sa-si dicteze zilnic, fie si scurt
timp, jurnalul", cum si-a numit Lenin insemnarile, ori va refuza
orice tratament. La insistentele lui Lenin, i s-a permis sà dicteze
zilnic timp de 5-10 minute. Ulterior starea sanatitii lui Lenin
a inceput sa se amelioreze treptat i i s-a permis si dicteze zilnic
30-40 de minute.

Fiind gray bolnav fiziceste, Lenin si-a pastrat deplina lucidi-
tate a gindirii, neobisnuita sa putere de vointa i un optimism
robust. Pina la data de 6 martie, cind in starea sanatatii lui
Vladimir Ilici s-a produs o nota inrautatire brusca, el a conti-
nuat de fapt sa lucreze, dictindu-si insemnarile i pregatindu-se

vederea Congresului al XII-lea al P.C. (b) din Rusia. In
acest timp el a dictat citeva scrisori mari i cinci articole.

In zilele de 24, 25 si 26 decembrie 1922, Lenin a continuat
sa dicteze secretarelor M. A. Volodiceva si L. A. Fotieva Seri-
soarea catre congres". Intre 27 ;IL 29 decembrie, Lenin a dictat
scrisoarea Cu privire la atribuirea unor functii legislative Co-
misiei de stat a planificarii". La 27 sau la 28 decembrie, pare-se,
Vladimir Ilici a dictat urmatoarea insemnare, in care si-a schitat
temele pe care ii propunea sa le trateze.

Pro memoria :
In scrisoarea cu privire la marirea numarului membrilor

Comitetului Central nu s-a vorbit despre raporturile dintre
membrii Comitetului Central mark i Inspectia muncitoreasca-
taraneasca.

Teme de tratat
1. Despre Uniunea centrala a cooperativelor de consum si

insemnatatea ei din punctul de vedere al n.e.p.-ului.
2. Despre legatura dintre Directia generala a invatamintului

profesional si munca de raspindire a culturii i tiintei in popor.
3. Despre problema nationala si internationalism (in legatura

cu recentul conflict din partidul gruzin).
4. Despre noul volum de statistica a invatamintului public,

apa'rut in 1922".

In

si,

;
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In ziva de 29 decembrie Lenin a dictat insemnarea La capi-
tolul privitor la marirea numärului membrilor C.C." ; in zilele
de 30 si 31 decembrie 1922 scrisoarea In legatura cu pro-
blema nationalitatilor sau a 4rautonomizaribo", iar la 4 ianua-
rie 1923 completarea la partea a doua a Scrisorii catre
congres".

Intre 2 ianuarie si 9 februarie Lenin a dictat articolele :
Pagini de jurnal", Despre cooperatie", Despre revolutia
noastra. (Pe marginea insemnarilor lui N. Suhanov)", Cum sa.
reorganizam Rabkrinul (Propunere pentru Congresul al XII-lea
al partidului)", Mai bine mai putin, dar rnai bine".

Toate articolele i documentele scria mai tirziu, in 1929,
M. A. Volodiceva dictate de V. I. Lenin cu incepere din
(20) decembrie 1922 si pink la inceputul lunii martie 1923 se
transcriau, potrivit dorintei lui V. I. Lenin, in cinci exemplare,
care se repartizau astfel : unul pentru el, trei exemplare pentru
Nadejda Konstantinovna i unul (strict secret) pentru secretaria-
tul sau. Exemplarul care se trimitea la «Pravda., cu toate mo-
dificarile i schimbarile definitive, dactilografiat pe curat, era
revizut de V. I. Lenin, dupa care se transmitea Mariei Ilinicina.
Modificarile se introduceau si in cele trei copii pe care le primea
Nadejda Konstantinovna. Ciornele de copii se ardeau. V. I. Lenin
rn-a rugat ca pe plicurile sigilate cu ceara, in care, la cererea lui,
se pastrau copiile documentelor, sa mentionez ca pot fi deschise
nurnai de el personal, iar dupa moartea lui numai de Nadejda
Konstantinovna. In merniunea pe care o faceam pe plicuri, eu
orniteam cuvintele : Iciar dupa moartea lui.. Exemplarele pentru
V. I. Lenin se puneau intr-un dosar snuruit, spre a putea fi mai
lesne folosite".

Scrisorile dictate de Lenin cu privire la problemele interne de
partid nu au fost publicate pe atunci, dar articolele au fost
publicate imediat in Pravda". Indicatiile cuprinse in ultirnele
sale articole si scrisori au stat la baza hotaririlor Congresului
al XII-lea, Conferintei a XIII-a i Congresului al XIII-lea
ale P.C. (b) din Rusia.

In decembrie 1927, Congresul al XV-lea al P.C. (b)
al U.R.S.S. a hotarit ca Scrisoarea catre congres" (insemnärile
din 24-25 decembrie 1922 §i din 4 ianuarie 1923) sa fie
anexata la stenograma congresului ; totodata, el a hotarit ca
aceste insemnari, impreuna cu alte scrisori ale lui Lenin cu
privire la probleme interne de partid, sa fie publicate in Cu-
legeri din Lenin". In conformitate cu aceasta hotarire, insem-
narile lui Lenin din 24-25 decembrie 1922 si din 4 ianuarie 1923
au fost publicate in buletinul nr. 30 al Congresului al XV-lea
al P.C. (b) al U.R.S.S. Dar partea a doua a hotaririi Congresu-
lui al XV-lea nu a fost adusi la indeplinire in perioada cultului
personalitatii lui Stalin : scrisorile lui Lenin cu privire la pro:
bleme interne de partid nu au fost publicate mci in Culegeri
din Lenin", nici in alte publicmii. In 1956, potrivit hotaririi
C.C. al P.C.U.S., aceste scrisori au fost aduse la cunostirla
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Congresului al XX-lea al partidului, iar apoi au fost trimise
organizatillor de partid i publicate in nr. 9 din 1956 al revistei
Kommunist", editate intr-o brosura cu tiraj de masa si incluse
in vol. 36 din editia a 4-a a Operelor lui V. I. Lenin. 363.

206 Scrisoare catre congres" tontine insemnarile dictate de V. I. Lenin
in zilele de 23, 24, 25 si 26 decembrie 1922, 29 decembrie 1922
(La capitolul privitor la marirea numarului membrilor C.C.")
si 4 ianuarie 1923 (Completare la scrisoarea din 24 deccm-
brie 1922).

Prima parte a Scrisorii catre congres" (insemnarea din 23 de-
cembrie 1922) a fost trimisa lui I. V. Stalin in aceeasi zi, dupa
cum reiese din Condica pentru inregistrarea scrisorilor
dispozitiilor lui V. I. Lenin". In procesele-verbale ale sedintelor
Biroului Politic si ale plenarelor C.C. nu este mentionata aceasta
insemnare a lui V. I. Lenin. Dar este cert ca problema maririi
numarului membrilor C.C. a fost pusa de Comitetul Central
al partidului in conformitate cu indicatiile date de Lenin in
insemnarea din 23 decembrie (intrucit in articolul Cum sal re-
organizam Rabkrinul" Lenin nu se mai ocupi de problema ma-
ririi numarului membrilor C.C., ci de necesitatea largirii Comisiei
Centrale de Control). Propunerile formulate de Lenin in insem-
narea din 23 decembrie 1922 si dezvoltate in articolele lui Cum
sa reorganizam Rabkrinul" si Mai bine mai putin, dar mai bine"
au stat la baza rezolutiei in problema organizatorica, intocmità
de Comitetul Central al partidului spre a fi prezentata la Con-
gresul al XII-lea al P.C. (b) din Rusia (vezi adnotarea 216).

Cit priveste insemnarile din 24-25 decembrie 1922 si din
4 ianuarie 1923, insemnari care contin caracterizarea ficuti de
el unor membri ai C.C., potrivit vointei lui Lenin, ele au fost
predate de N. K. Krupskaia Comitetului Central al partidului
dupa moartea lui Vladimir Ilici, la 18 mai 1924, citeva zile
inaintea deschiderii Congresului al XIII-lea al P.C. (b) din
Rusia. In procesul-verbal intocmit cu acest prilej, Nadejda
Konstantinovna scria :

Am predat insemnarile pe care Vladimir Ilici le-a dictat,
timpul bolii, in perioada 23 decembrie-23 ianuarie, in total

13 insemnari separate. In acest numar nu intra insemnarea cu
privire la problema nationall (care in momentul de fata se afla
la Maria Ilinicina).

Unele dintre aceste insemnari (despre Rabkrin, despre Suha-
nov) sint deja publicate. Printre insemnarile nepublitate figureaza
cele dictate la 24-25 decembrie 1922 si la 4 ianuarie 1923,
care contin caracterizarea facuta de el unor membri ai Comite-
tului Central. Vladimir Ilici si-a exprimat dorinta ferma ca dupa
moartea lui aceste insemnäri sa fie aduse la cunostinta congresului
ordinar al partidului. N. Krupskaie.

Plenara C.C. din 21 mai 1924, dupa ce a ascultat o infor-
mare prezentata de comisia pentru receptionarea hirtiilor rimase
de la V. I. Lenin, a adoptat urmitoarea hotarire : Potrivit

in
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vointei lui Vladimir Ilici, documentele citite la plenara vor fi
aduse la cuno§tinta congresului pe delegatii, cu indicatia ea' nu
sint destinate publicitl.çii ; respectiva informare a delegatiilor se
face de catre membrii comisiei pentru receptionarea hirtiilor
flame de la Vladimir Ilici".

In conformitate cu aceasta hotarire i potrivit hotaririi pre-
zidiului Congresului al XIII-lea al partidului, Scrisoarea clue
congres" a fost cititi. pe delegatii. 365.

207 Scrisoarea Cu privire la atribuirea unor functii legislative Co-
misiei de stat a planificarii" a fost predata de catre N. K. Krups-
kaia Comitetului Central al partidului la inceputul lunii iu-
nie 1923. La 14 iunie Biroul Politic a hotarit ca insemnarile
toy. Lenin cu privire la Comisia de stat a planificarii sa fie
trimise membrilor 6 membrilor supleanti ai C.C. spre a lua
cunotinta de ele". Indicatiile lui Lenin §i-au gasit oglindirea in
rezolutia Conferintei a XIII-a a P.C. (b) din Rusia Despre
sarcinile imediate ale politicii economice" (Sectiunea a VIII-a
Despre necesitatea intãririi principiului planificarii") (vezi Re-
zolutiile 6 hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. §i ale
plenarelor C.C.", partea I, Bucurqti, E.P.L.P. 1954, p. 822).

371.

208 Scrisoarea lui V. I. Lenin In lega"turii cu problema nationalitati-
lor sau a cautonomizarii," a fost scrisa in legatura cu consti-
tuirea U.R.S.S. 6 a fost consacrata problemei relatiilor dintre
popoarele Tarii sovietice.

Ceea ce I-a determinat nemijlocit pe V. I. Lenin O. scrie
aceastä scrisoare a fost conflictul izbucnit in rindurile Partidu-
dului Comunist din Gruzia intre Comitetul organizatiei tinutale
de partid Transcaucazia, in frunte cu G. K. Ordjonikidze, 5i
grupul P. G. Mdivani.

Comitetul organizatiei tinutale de partid Transcaucazia, iar
mai inainte Biroul pentru Caucaz al C.C. al P.C. (b) din Rusia
au promovat o linie principial justa urmarind unirea republicilor
din Transcaucazia, combatind pozitia fundamental grqita a
grupului Mdivani, care de fapt frina unirea economica
a republicilor transcaucaziene i tindea s permanentizeze izolarea
Gruziei, facind astfel jocul nationalismului burghez, al memevici-
lor gruzini. Comun4tii din Gruzia au apreciat just, la congre-
sele i conferintele lor, la adunarile activului de partid,
aceasta pozitie a lui Mdivani 6 a adeptilor lui constituie o
deviere spre nationalism. Lenin a criticat vederile principial
gre§ite ale lui Mdivani §i adeptilor lui. Tocmai in opozitie cu
atitudinea grupului Mdivani a subliniat el, in hotarirea Biroului
Politic al C.C. al partidului cu privire la crearea federatiei
transcaucaziene, scrisa de el in noiembrie 1921 : Sa se considere
ca. o federatie a republicilor transcaucaziene este intru totul
justa din punct de vedere principial §i trebuie constituita ne-
aparat" (Opere complete, vol. 44, Bucuregi, Editura politica,
1967, ed. a doua, p. 258).

ca

ai politica
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Cind si dupi plenara din octombrie (1922) a C.C. al P.C. (b)
din Rusia adeptii lui Mdivani au continuat si ceark insistent
ca Gruzia ski intre in Uniunea R.S.R. direct, si nu ca membrà
a federatiei transcaucaziene, Lenin, intr-o telegramk adresati
Comitetului organizatiei tinutale de partid Transcaucazia si Co-
mitetului Central al P.C. din Gruzia, si-a exprimat nemultumirea
fatk de actiunile adeptilor lui Mdivani si a condamnat cu hotIrire
atacurile lor impotriva lui Ordjonikidze. Am fost convins

scria Lenin ea' toate divergentele au fost lichidate prin
hotkririle plenarei C.C. cu participarea mea indirectI si cu
participarea directa a lui Mdivani" (Arhiva centrali de partid a
Institutului de marxism-leninism de pe lingI C.C. al P.C.U.S.).

Greseli serioase a comis cu acest prilej si Ordjonikidze. El nu
a dat dovadk de supletea si de prudenta necesarl in aplicarea
politicii nationale a partidului in Gruzia, a recurs la metode
administrative si s-a facut vinovat de pripealk in aplicarea unor
mäsuri, nu intotdeauna a tinut el seama de plrerea si de dreptu-
rile C.C. al P.C. din Gruzia. Ordjonikidze n-a dat dovadà de
stapinire de sine in relatiile lui cu grupul Mdivani. Lucrurile au
ajuns pink acolo, incit Ordjonikidze, fiind ofensat de unul dintre
partizanii acestui grup, a ripostat lovindu-1.

Exprimindu-si dezacordul cu pozitia Comitetului organizatiei
tinutale de partid Transcaucazia, partizanii lui Mdivani, care
aveau majoritatea in C.C. al P.C. din Gruzia, au declarat ci
se retrag din C.C. si s-au plins Comitetului Central al P.C. (b)
din Rusia. La 25 noiembrie 1922, Biroul Politic a hotarit sk
trimitl in Gruzia o comisie prezidatà de F. E. Dzerjinski, care
sk." examineze de urgenta cererea membrilor C.C. al P.C. din
Gruzia.

Pe Lenin 11 ingrijora deosebit de mult problema gruzink" si,
dupi curn se vede din Jurnalul secretarelor de serviciu", el a
asteptat cu multk nerkbdare intoarcerea lui Dzerjinski. La
12 decembrie a sosit Dzerjinski la Moscova, si, in aceeasi zi, Vla-
dimir Ilici a avut cu el o lungi convorbire. Mai tirziu, in ia-
nuarie 1923, Lenin a spus Lidiei Aleksandrovna Fotieva : Inainte
de imbolnIvirea mea, Dzerjinski mi-a vorbit despre activitatea
acestei comisii si despre «incident*, si aceasta mi-a facut o im-
presie penibilk" (vezi volumul de fata, p. 503). Lenin lega
problema gruzine de problema generalk a constituirii U.R.S.S.
si se intreba plin de ingrijorare eh de consecvent vor fi aplicate
principiile internationalismului proletar la unirea republicilor
sovietice. Vladimir Ilici hi propusese sä dicteze la 14 decembrie
o scrisoare in problema nationalk, cu privire la constituirea
U.R.S.S., dar nu st-a putut realiza atunci intentia. Printre temele
dictate de Lenin la 27 sau 28 decembrie pentru scrisorile si arti-
colele sale viitoare figureall si urmktoarea : Despre problema
national k. si internationalism (in legkturi cu recentul conflict din
partidul gruzin)".

In scrisoarea intitulatk In legkturk cu problema nationali-
fatilor sau a «autonomizirii*", Lenin condamnk atitudinea lui
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Ordjonikidze. El aratã ca, dupa parerea sa, comisia Dzerjinski
nu a dat dovada de cuvenita nepartinire in cercetarea conflictu-
lui gruzin". Dupi parerea lui Lenin raspunderea politica a acestui
conflict o purta in primul rind Stalin, ca secretar general al C.C.,
intrucit a comis o serie de grave greseli la unirea republicilor.
Lenin nu sprijinea pozitia, principial gresita, a lui Mdivani in
problemele Federatiei Transcaucaziene si a constituirii U.R.S.S.
Dar, considerind cä pericolul principal il constituia pe atunci
sovinismul de natiune dominanta si ca sarcina de a lupta im-
potriva lui revine in primul rind cornunistilor din rindurile fostei
natiuni dominante, Lenin si-a concentrat atentia indeosebi asupra
greselilor comise de Stalin, Dzerjinski i Ordjonikidze in pro-
blema gruzine.

In scrisoarea intitulata In legatura cu problema nationalita-
vilor sau a «autonomizarii).", Lenin se ocupà de problemele esen-
viale ale politicii nationale a partidului. El vedea in aceasta
scrisoare un document-directiva i, de aceea, ii acorda o mare
insemnatate i intentiona s-o publice ulterior ca articol de ziar.
Dar subita agravare a bolii sale dupa 6 martie 1923 1-a impiedicat
pe Vladimir Ilici sa dea dispozi/ii definitive in privinta acestei
scrisori. La 16 aprilie 1923, L. A. Fotieva a trimis-o Biroului
Politic. La Congresul al XII-lea al P.C. (b) din Rusia, textul
scrisorii a fost citit pe delegatii. In conformitate cu indicatiile
lui Lenin, in proiectul de hotarire a congresului cu privire la
problema nationala au fost introduse o serie de importante mo-
dificari i completari. 378.

209 Articolul Pagini de jurnala a fost dictat de V. I. Lenin, dupa
cit se pare, in doua reprize. La Arhiva central a. de partid a
Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.
se pastreazi un exemplar dactilografiat al textului dictat prima
data ; acest text nu contine tabelul stiutorilor de carte din
Rusia si se incheie cu alineatul care incepe cu cuvintul

Dupa ce a revazut textul dictat, Lenin a schivat in
patru puncte urmatoarele completari : 1) de adaugat statistica
stiutorilor de carte, potrivit recensamintului din 1920 in corn-
paratie cu cel din 1897, 2) de adaugat ceva despre patronajul
muncitorilor din celulele orasenesti asupra celor satesti, 3) de
adaugat ci in primul rind trebuie reduse nu cheltuielile Comi-
sariatului poporului pentru invatamintul public, ci cheltuielile
altor departamente in favoarea Comisariatului poporului pentru
invatamintul public, 4) de adaugat ca trebuie intensificata
munca i sporite fondurile pentru organizarea invatatorimii si
pentru a o transforma pe aceasta intr-un reazem de nadejde al
orinduirii sovietice, ceea ce, spre deosebire de orinduirea bur-
gheza, e intru totul realizabil la noi (o ate4e deosebita trebuie
acordata plecarilor la talä i cheltuielilor legate de ele, pentru
ca perioada de vara sa poata fi folosita in vederea ridicarii
calificarii inva/itorului)" (toate aceste patru puncte au fost
scrise cu mina, de secretara, pe acelasi exemplar dactilografiat).

,Invata-
torul...".




